
 

 

ภาคผนวก 4-AI 

[แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
            โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 25/2563 (ฉบบัท่ี 17)] 

 
อตัราส่วนการลงทุนของกองทุน AI 

1.  อตัราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกน้ีใชส้ าหรับการลงทุนของกองทุน AI เพื่อให้เป็นไปตาม 
อตัราส่วนการลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
      1.1  single entity limit (ไม่ใชก้บักองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ) 
      1.2  group limit (ไม่ใชก้บักองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ และกองทุนรวมมีประกนั) 
                   1.3  product limit 
                   1.4  concentration limit  
 2.  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามภาคผนวกน้ี 
      2.1  “II และ HNW”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่ 
      2.2  ความหมายของค าวา่ “ผูมี้เงินลงทุนสูง” ใหพ้ิจารณาตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
    ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนส าหรับกองทุน AI ทัว่ไป (ไม่รวมถึงกองทุน AI ประเภท MMF) 
    ตอนท่ี 1.2 : อตัราส่วนส าหรับกองทุน AI ประเภท MMF 
    หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก                 
                                     ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี 
                                     1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
                                     2. derivatives on organized exchange 
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ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุน AI ท่ัวไป 

 
 ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขาย 
เฉพาะต่อ II และ HNW 

กรณีท่ีเสนอขาย 
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 

1 ตราสารภาครัฐไทย 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
       แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment         
       grade หรือไม่มี credit rating 
 

ไม่เกิน 25% 

 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1 หรือ 
ขอ้ 2.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกิน 25% ไม่เกิน 20% 
5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก  
       ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ.  
       ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.  
       ในประเทศไทย  
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
       5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                  รายละเอียดตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  
                  < 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะ 
                  ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร 
                  ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย   
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของตราสาร 
      ท่ีลงทุนใน 
      benchmark + 5% 
----------------------------
(3)  ไม่เกิน 25% 
(กรณีเป็นการลงทุนของ
กองทุน buy & hold  
ท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน
รวมภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2563   
และเป็นการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นของกองทุน 
daily-fixed income  
เป็นส่วนใหญ่) 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)  20% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของตราสาร 
      ท่ีลงทุนใน 
      benchmark + 5% 
----------------------------
(3)  ไม่เกิน 25% 
(กรณีเป็นการลงทุนของ
กองทุน buy & hold  
ท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน
รวมภายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2563   
และเป็นการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นของกองทุน 
daily-fixed income  
เป็นส่วนใหญ่) 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขาย 
เฉพาะต่อ II และ HNW 

กรณีท่ีเสนอขาย 
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 

                  5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                              การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง       
                              และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้ 
                               แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย                   
5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  
       > 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรือ 
       อยูใ่นระบบของ regulated market 
 

  

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี   
 6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาด 

       ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน 
       ท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุ 
       ท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย  
       ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นไม่วา่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของ 

 บริษทัดงักล่าวซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย 
       หลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน 
       ท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุ 
       ท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขาย        
       ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ) 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี 
แลว้แต่อตัราใด 
จะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของ 
       ทรัพยสิ์นใน  
       benchmark + 5% 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี 
แลว้แต่อตัราใด 
จะสูงกวา่ 
(1)  15% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของ 
       ทรัพยสิ์นใน  
       benchmark + 5% 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขาย 
เฉพาะต่อ II และ HNW 

กรณีท่ีเสนอขาย 
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 

 6.3  หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน 
       ซ้ือขายตาม 6.1 

  

 6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
       6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN  
                 หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ  
                 หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ                     
                 (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
                 ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                 6.4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET  
                              หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
                              ต่างประเทศ 
                 6.4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป 
                              โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนด 
                              วนัช าระหน้ี < 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน  
                              ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ  
                              6.4.2.2  ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร 
                              ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
                              6.4.2.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                              6.4.2.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่ง 
                                              ประเทศท่ีประเทศไทย 
                                              เป็นสมาชิก 
                               6.4.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั                                                
                                               บุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 –  
                                               6.4.2.3.2 
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขาย 
เฉพาะต่อ II และ HNW 

กรณีท่ีเสนอขาย 
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 

        6.4.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  
                 > 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียน 
                 หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7  OTC derivatives 
6.8  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้น 
       ดงัน้ี 
       6.8.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อ 
                 การจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาด 
                 ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ  (แต่ไม่รวมถึง 
                 หน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุ 
                 ท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก 
                 การซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย 
                 หลกัทรัพยต์่างประเทศ)     
       6.8.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจาย 
                 การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
                 อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี  
                 (diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังาน 
                 ก าหนด 

 

 6.9  หน่วย private equity ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่น 
       ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายในกระดาน 
       ซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง SET หรือของตลาดซ้ือขาย 
       หลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private  
       equity ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้ 
       การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET  
       หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ) 
6.10  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2  
         หรือขอ้ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง  
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 ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อตัราส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขาย 
เฉพาะต่อ II และ HNW 

กรณีท่ีเสนอขาย 
ต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 

          IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย 
         หลกัทรัพยข์อง SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
         ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่าง 
         ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอน 
         หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน 
         ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ) 
 

 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย ์
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) 
 

รวมกนัไม่เกิน 5% 

ตอนท่ี 1.2 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุน AI ประเภท MMF 
                    ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
    ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 2 โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี   
  เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 1 ปี  
  ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายกุองทุน  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายโุครงการ > 1 ปี 

*  หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF       
ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 



7 

 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
 1.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

 

(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ี MF ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MF 
      ไดด้ าเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได ้
       ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF 
       สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และ 
       มีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ 
        คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
        การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน 
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
 

(ขอ้น้ีไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน  
buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายกุองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF 
หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รัพยสิ์นดงักล่าวมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 
 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo 
 

ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรับกองทุน AI ทัว่ไป ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา  
(single entity limit) 
 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6 derivatives ดงัน้ี 

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม  
       derivatives ท่ีมี 
       วตัถุประสงคเ์พื่อ 
       การลดความเส่ียง    
       (hedging) 
 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม  
       derivatives ท่ีมิใช่ 
       เพื่อการลดความเส่ียง  
       (non-hedging) 
        

global exposure limit 
6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น1 
          จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 
          ของ NAV 
6.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น2 
          จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า 
          ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงัน้ี 
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย 
                  ล่วงหนา้ท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีความซบัซอ้น (exotic  
                  derivatives) 

 
 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการท่ีลงทุน (concentration limit)  
    ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 4 โดยอนุโลม 
 

 
1, 2  รายละเอียดของการค านวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
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