
 

 

ภาคผนวก 2 
[แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2563  (ฉบบัท่ี 18)] 

 
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

ส่วนท่ี 1  สาระส าคัญในการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

 เพื่อให ้บลจ. จดัการลงทุนในกองทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีผูล้งทุน 
พึงคาดหวงั และเพื่ออ านวยประโยชน์ใหผู้ล้งทุนสามารถตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ  
ไดต้รงตามความตอ้งการและลกัษณะของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงเพื่อให ้บลจ. เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั 
ส าหรับกองทุนบางประเภทใหผู้ล้งทุนไดรั้บทราบเพิ่มเติม บลจ. ตอ้งก าหนดประเภทของกองทุนตามวิธีการดงัน้ี  
 1.  ก าหนดตามประเภทของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน  
 2.  ก าหนดตามลกัษณะพิเศษของกองทุน (หากมี)  
 3.  ก าหนดตามความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ  
 ในการบริหารจดัการกองทุน บลจ. ตอ้งลงทุนเพื่อกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนท่ีก าหนดไว้
ส าหรับกองทุนแต่ละประเภท โดยตอ้งด าเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ                      
และในภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5 
 ในกรณีท่ีกองทุนใดมีลกัษณะตามส่วนท่ี 2 หรือส่วนท่ี 3 แลว้แต่กรณีมากกวา่ 1 ประเภท บลจ.                           
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเภทของกองทุนทุกประเภท  

ส่วนท่ี 2  การจัดแบ่งประเภทของ MF 

 1.  ก าหนดตามประเภทของทรัพย์สินท่ี MF ลงทุน 
 การจดัประเภทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนตระหนกัถึงฐานะการลงทุนในทรัพยสิ์นของ MF 
และความเส่ียงในการลงทุนของ MF แต่ละประเภท ซ่ึงอาจมีการเนน้ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี  
ทรัพยสิ์นทางเลือก หรือทรัพยสิ์นอ่ืน โดยแบ่งไดเ้ป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.1  กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) หมายความวา่ MF ประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี 
  1.1.1  MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลใหมี้ net exposure ในตราสารทุนโดยเฉล่ีย 
ในรอบปีบญัชี > 80% ของ NAV (แต่ไม่รวมกองทุน LTF ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม 1.1.2) 
  1.1.2  กองทุน LTF (กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีนโยบายการลงทุนตาม 2.6) 

 1.2  กองทุนรวมตราสารหน้ี (Fixed Income Fund)  หมายความวา่ MF ประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี 
  1.2.1 MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในทรัพยสิ์นดงัน้ี (แต่ไม่รวมกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุน 
ในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม 1.2.2) 
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           1.2.1.1  ทรัพยสิ์นดงัน้ี รวมกนั > 80% ของ NAV 
                       1.2.1.1.1  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
                       1.2.1.1.2  ตราสารหน้ี 
                       1.2.1.1.3  ศุกูก 
                       1.2.1.1.4  derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying ดงัน้ี 
                          1.2.1.1.4.1  อตัราดอกเบ้ีย 
                          1.2.1.1.4.2  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
                          1.2.1.1.4.3  ดชันีเงินเฟ้อ 
                          1.2.1.1.4.4  credit rating หรือ credit event 
                          1.2.1.1.4.5  ทรัพยสิ์นตาม 1.2.1.1.1 – 1.2.1.1.3 และ 1.2.1.1.7 
                       1.2.1.1.5  reverse repo 
                       1.2.1.1.6  securities lending โดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นตราสารหน้ี 
                       1.2.1.1.7  หน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีการลงทุนทั้งหมดในทรัพยสิ์น 
ตาม 1.2.1.1.1 – 1.2.1.1.6 
           1.2.1.2  ทรัพยสิ์นดงัน้ี รวมกนั < 20% ของ NAV 
                       1.2.1.2.1  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
                       1.2.1.2.2  ตราสาร Basel III 
                       1.2.1.2.3  derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นตราสาร 
ตาม 1.2.1.2.1 – 1.2.1.2.2  
  ทั้งน้ี หากมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพจากตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมไดรั้บ 
หุน้นั้นมา บลจ. ตอ้งจ าหน่ายหุน้ท่ีไดม้าภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนรวมได้รับหุน้นั้น โดยในระหวา่ง 
ช่วงระยะเวลาดงักล่าว มิใหถื้อวา่ บลจ. มีการลงทุนในหุน้ดงักล่าว  
  1.2.2 กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง  
เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ท่ีมีนโยบายการลงทุนตาม 2.15) 

 1.3  กองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก  (Alternative Investment Fund)  หมายความวา่ MF ท่ีมี 
นโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลใหมี้ net exposure ในทรัพยสิ์นดงัน้ี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี  > 80% ของ NAV 
 1.3.1  หน่วย property 
 1.3.2  หน่วย infra 
 1.3.3  derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying เป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(เช่น น ้ามนัดิบ หรือทองค า เป็นตน้) 
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 1.3.4  ทองค าแท่ง (ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง กองทุนรวมท่ีจะลงทุน 
ในทรัพยสิ์นดงักล่าวไดจ้ะตอ้งเป็นกองทุนรวมทองค าเท่านั้น) 
 1.3.5  หน่วย private equity 

 1.4  กองทุนรวมผสม  (Mixed Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.4.1  ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นแต่ละประเภทในขณะใด ๆ หรือเฉล่ียรอบปีบญัชีไว้
อยา่งชดัเจนแน่นอนในโครงการ โดยตอ้งไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนเช่นเดียวกบั MF ท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ตาม 1.1 – 1.3 
 1.4.2  ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจนแน่นอนในโครงการ 

 หมายเหต ุ: การจดัแบ่งประเภท MF ท่ีก าหนดตามประเภทของทรัพยสิ์นท่ี MF ลงทุน ของกองทุนรวม 
                                     ฟีดเดอร์ท่ีมีนโยบายมุ่งเนน้การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศใหเ้ป็นดงัน้ี 
                                     (1)  ในกรณีท่ีกองทุน CIS ต่างประเทศมีการก าหนดช่ือของกองทุนท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงประเภท                                      
                                            ของทรัพยสิ์นท่ี MF มุ่งเนน้ลงทุน  ให ้บลจ. ก าหนดประเภทของ MF ตามช่ือของกองทุน 
                                            ดงักล่าว 
                                     (2)  ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) หากมีการระบุในเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลของ                                      
                                            กองทุน CIS ต่างประเทศวา่กองทุนดงักล่าวมีนโยบายการลงทุนหลกัในทรัพยสิ์น 
                                            ประเภทตราสารทุน หรือทรัพยสิ์นตาม 1.2.1.1 – 1.2.1.7 หรือทรัพยสิ์นตาม  
                                            1.3.1 – 1.3.4 ใหก้ าหนดประเภทของ MF ตามทรัพยสิ์นดงักล่าว แลว้แต่กรณี                                           

2.  ก าหนดตามลกัษณะพเิศษของ MF 

 การจดัประเภทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะของ MF  
แต่ละประเภทเพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ล้งทุนใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยแบ่งไดเ้ป็น
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

 2.1  กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ โดยมีนโยบายการลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 

2.1.1  มีการลงทุนเฉพาะในทรัพยสิ์นดงัน้ี  
   2.1.1.1  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 
   2.1.1.2  ตราสารหน้ีท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี < 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน   
ทั้งน้ี ตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งไม่เป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ หรือตราสารหน้ีอ่ืนท่ีมีลกัษณะดอ้ยสิทธิในท านองเดียวกบั 
หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 
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                         2.1.1.3  หน่วยลงทุนของ MMF อ่ืน 
   2.1.1.4  reverse repo 
   2.1.1.5  securities lending  โดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นตราสารหน้ี 
    2.1.1.6  derivatives เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียง  
    2.1.1.7  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั 2.1.1.1 - 2.1.1.6 ตามท่ีส านกังาน
ก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (2) ของประกาศ 

2.1.2  ทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ี MMF ลงทุนตาม 2.1.1 ตอ้งมี portfolio duration ในขณะใด ๆ < 92 วนั 
 2.1.3  กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหน้ี (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีท่ีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกนั 
เงินฝากหรือตราสารนั้น) (3) reverse repo (4) securities lending  หรือ (5) derivatives  ตอ้งมี credit rating 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 
                        2.1.3.1  มี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้น 
                        2.1.3.2  มี credit rating อยูใ่น 3 อนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะยาว                          
                        2.1.3.3  มี credit rating ท่ีเทียบเคียงไดก้บั 2 อนัดบัแรกของการจดั credit rating  
ระยะสั้นตามท่ี CRAไดเ้ปรียบเทียบไว ้
 2.1.4  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือถือครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงดงัต่อไปน้ี  
ในขณะใด ๆ รวมกนั > 10% ของ NAV 
            2.1.4.1  เงินสดสกุลเงินบาท 
     2.1.4.2  เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบญัชีเงินฝากประจ าหรือเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MMF 
             2.1.4.3  ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
             2.1.4.4  พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัร ธปท. ประเภทอายไุม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 2.1.5  ในกรณีท่ี MMF มีการลงทุนซ่ึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ มูลค่าการลงทุน
ดงักล่าวรวมกนัตอ้ง < 50% ของ NAV และ บลจ. ตอ้งมีมาตรการป้องกนั currency risk เตม็จ านวน
ตลอดเวลาท่ีมีการลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมี underlying เป็นอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน 

 2.2  กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ (Capital Protected Fund) หมายความวา่ MF ท่ี บลจ. มีนโยบาย 
การลงทุนโดยมีการก าหนดแผนการลงทุนเพื่อมุ่งใหเ้กิดการรักษาเงินตน้ของผูล้งทุนทั้งจ านวนตามท่ีระบุไว ้
ในโครงการ โดยเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี   
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                          2.2.1  ตราสารภาครัฐไทย หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีส านกังานเห็นชอบซ่ึงมีความเส่ียงเทียบเคียง 
ไดก้บัความเส่ียงในตราสารภาครัฐไทยหรือท่ีมีความเส่ียงต ่า  
 2.2.2  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ท่ีมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่นเดียวกบั  
2.1.3.1 - 2.1.3.3 
 2.2.3  เงินฝาก บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินท่ีมี credit rating อยา่งใด 
อยา่งหน่ึง เช่นเดียวกบั 2.1.3.1 - 2.1.3.3  
 2.2.4  เงินฝากหรือบตัรเงินฝาก ท่ีออกโดยธนาคารออมสิน  
 2.2.5  reverse repo โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
          2.2.5.1  คู่สัญญาตอ้งเป็น ธพ. หรือ บง. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
หรือ บล. เท่านั้น 
          2.2.5.2  ตราสารท่ีกองทุนรวมรับซ้ือจากคู่สัญญาตอ้งเป็นตราสารภาครัฐไทยท่ีมีอาย ุ
คงเหลือนบัแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบั < 15 ปี 
          2.2.5.3  ในกรณีท่ีตราสารภาครัฐไทยตาม 2.2.5.2 มีอายคุงเหลือเกินกวา่ระยะเวลา 
คงเหลือในการรักษาเงินตน้ บลจ. ตอ้งมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นประเภทเงินสดหรือตราสารภาครัฐไทยประเภทเดียวกบั 
ตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบุไวใ้น reverse repo เพื่อด ารงมูลค่าของตราสารดงักล่าวในอตัราส่วนดงัน้ี 
           2.2.5.3.1  ในกรณีท่ีตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบุไวใ้น reverse repo มีอายุ 
คงเหลือ < 5 ปี ให ้บลจ. มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเพื่อด ารงมูลค่าของตราสารดงักล่าว > 103% ของมูลค่า reverse repo 
           2.2.5.3.2  ในกรณีท่ีตราสารภาครัฐไทยตามท่ีระบุไวใ้น reverse repo มีอายุ
คงเหลือระหวา่ง 5 - 15 ปี ให้ บลจ. มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเพื่อด ารงมูลค่าของตราสารดงักล่าว > 105% ของมูลค่า 
reverse repo 
 นอกจากน้ี ตอ้งมีการระบุอตัราส่วนการลงทุนขั้นต ่าในทรัพยสิ์นตาม 2.2.1 - 2.2.5 ไวใ้นโครงการ
ซ่ึงแสดงวา่อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดนั้นสามารถรักษาเงินตน้ทั้งจ านวนไดต้ามระยะเวลาท่ีระบุไวแ้ละระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัการรักษาเงินตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไข จ านวนเงินตน้ ระยะเวลา  
และกลไกท่ีมุ่งรักษาเงินตน้ดงักล่าว 
 ในกรณีท่ี MF มีการลงทุนซ่ึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ บลจ. ตอ้งมีมาตรการป้องกนั 
currency risk เตม็จ านวนตลอดเวลาท่ีมีการลงทุนดงักล่าว โดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมี underlying 
เป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน  

2.3  กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ท่ีมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม (การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมใหพ้ิจารณาตาม 
หมวดท่ี SET หรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศก าหนด) ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ net exposure ในทรัพยสิ์น
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ดงัต่อไปน้ีของกิจการท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมนั้นหรือของกิจการท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บักิจการท่ีอยู่ 
ในหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี > 80% ของ NAV  
 2.3.1  หุน้ 
  2.3.2  หน่วย infra (เฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัหมวดอุตสาหกรรมท่ีก าหนดไวต้ามนโยบาย 
การลงทุน) 
 2.3.3  ทรัพยสิ์นนอกเหนือจาก 2.3.1 ถึง 2.3.2 ตามท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศยัอ านาจ 
ตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (1) ของประกาศ  
 บลจ. อาจลงทุนและนบัหน่วย property รวมอยูใ่นทรัพยสิ์นเพื่อการค านวณ net exposure  
ของ MF ท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้  

 2.4  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้
มี net exposure ในหน่วยของกองทุน CIS กองทุน infra หรือกองทุน property โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี > 80%  
ของ NAV  

 2.5  กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให ้
มี net exposure ในหน่วย CIS หน่วย infra หรือหน่วย property เพียงกองทุนใดกองทุนหน่ึง โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชี > 80% ของ NAV  

 2.6  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุน
ครบถว้นดงัน้ี 
  2.6.1  มีการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนท่ีลงทุนในหุน้ของบริษทัจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ 
ของบริษทัจดทะเบียน กองทุนรวมดชันีท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน หรือ 
derivatives ท่ีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี > 65%  
ของ NAV  
  2.6.2  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนใดนอกจากทรัพยสิ์นตาม 2.6.1 ในลกัษณะท่ีไม่ท าให ้MF  
มี net exposure ในหุน้หรือตราสารทุน ตาม 2.6.1 โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี < 65% ของ NAV 

 2.7  กองทุนรวมทองค า (Gold Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลใหมี้  
net exposure ในทองค าแท่ง โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี > 80% ของ NAV  

 2.8  กองทุนรวมดชันี (Index Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนซ่ึงสร้างผลตอบแทน 
ใหแ้ก่ผูล้งทุนตามการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นโครงการ โดยเป็นดชันีราคาหลกัทรัพย ์
ท่ีส านกังานเห็นชอบ       
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  2.9  กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีการระบุไว ้
ในโครงการวา่ บลจ. จะขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่ (ผูล้งทุนท่ีซ้ือหรือขาย 
หน่วยลงทุนของ MF กบั บลจ. ในปริมาณหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่  
10 ลา้นบาท หรือตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณี)  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ได ้โดยจะไดจ้ดัใหมี้ regulated market ส าหรับการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนของผูล้งทุนใด ๆ และมีนโยบายการลงทุนซ่ึงสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูล้งทุนตาม 
การเคล่ือนไหวของปัจจยัอา้งอิงอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการกองทุนในลกัษณะเชิงรับ 
(passive management) 
  2.9.1  ดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ส านกังานเห็นชอบ 
  2.9.2  ราคากลุ่มหลกัทรัพยห์รือกลุ่มตราสารทางการเงินอ่ืนท่ีส านกังานเห็นชอบ 
  2.9.3  ราคาหน่วยของกองทุน ETF ต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
                                    2.9.3.1  มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูล้งทุนตามความเคล่ือนไหวของราคา 
หรือดชันีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                                                 2.9.3.1.1  ราคาทองค าแท่ง  
                                                 2.9.3.1.2  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัน ้ามนัดิบ  
                                                 2.9.3.1.3  ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ 
                                                 2.9.3.1.4  ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE และดชันีกลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าวมีองคป์ระกอบทั้งหมด 
เป็นหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE ดว้ย                                                        
                                    2.9.3.2  มีการบริหารจดัการกองทุนในลกัษณะเชิงรับ 
                                    2.9.3.3  หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ต่างประเทศดงักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE และมีลกัษณะเช่นเดียวกบัหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 (ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได)้ ส่วนท่ี 2 ในขอ้ 2 
 2.9.4  ราคาทองค าแท่งท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม
ผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน ETF เป็นกองทุนรวมทองค า 
ตามขอ้ 2.7 ดว้ย 

2.10  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการส่งเสริมการออมเพื่อการเล้ียงชีพในระยะยาวของผูล้งทุน 

 2.11  กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายความวา่ MF ท่ี บลจ. จดัใหมี้บุคคลอ่ืน 
ประกนัวา่หากผูล้งทุนไดล้งทุนจนครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูล้งทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน
และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีประกนัไว ้
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 2.12  กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ (Country Fund) หมายความวา่ MF ท่ีเสนอขาย 
หน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บคุคลซ่ึงไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

 2.13  กองทุนรวมวายภุกัษ ์หมายความวา่ MF ท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

 2.14  กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) หมายความวา่ MF ท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
และใหห้มายความรวมถึงกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว
เท่านั้น รวมกนั > 80% ของ NAV 

 2.15  กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจาก 
สถานการณ์โรคโควิด 19 หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุนทั้งหมดในทรัพยสิ์นดงัน้ี 
          2.15.1  ทรัพยสิ์นดงัน้ี รวมกนั > 80% ของ NAV  
                2.15.1.1  ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง > 60% ของ NAV  
                  2.15.1.2  ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 
                                 2.15.1.2.1  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
                                 2.15.1.2.2  ตราสารหน้ี 
                                 2.15.1.2.3  ศุกูก 
                                 2.15.1.2.4  SN ท่ีมี underlying ดงัน้ี 
                                                    2.15.1.2.4.1  อตัราดอกเบ้ีย 
                                                    2.15.1.2.4.2  อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
                                                    2.15.1.2.4.3  ดชันีเงินเฟ้อ 
                                                    2.15.1.2.4.4  credit rating หรือ credit event 
                                                    2.15.1.2.4.5  ทรัพยสิ์นตาม 2.15.1.2.4.1 - 2.15.1.2.4.3 และ 2.15.1.2.4.5 
                                 2.15.1.2.5  หน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีการลงทุนทั้งหมดในทรัพยสิ์นตาม 
2.15.1.2.1 - 2.15.1.2.4 
          2.15.2  ทรัพยสิ์นดงัน้ี รวมกนั < 20% ของ NAV 
                2.15.2.1  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
                2.15.2.2  ตราสาร Basel III 
                2.15.2.3  SN ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม 2.15.2.1 - 2.15.2.2 
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 3.  ก าหนดตามความเส่ียงเกีย่วกบัต่างประเทศ 

      การจดัประเภทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ล้งทุนตระหนกัถึงความเส่ียงของ MF ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ต่างประเทศ เช่น currency risk เป็นตน้ โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

      3.1  กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนซ่ึงจะส่งผลใหมี้ net exposure ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี > 80%  
ของ NAV 

      3.2  กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ซ่ึงจะส่งผลใหไ้ม่มี net exposure ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงต่างประเทศ 

      3.3  กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ หมายความวา่ MF ท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1- 3.2 โดยอาจไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง
ต่างประเทศไวอ้ยา่งชดัเจนแน่นอนในโครงการ หรือก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงต่างประเทศ
ในขณะใด ๆ หรือเฉล่ียรอบปีบญัชีไวอ้ยา่งชดัเจนแน่นอนในโครงการ 

      ทั้งน้ี การพิจารณาความเส่ียงต่างประเทศขา้งตน้ใหพ้ิจารณาความเส่ียงจากการลงทุนในลกัษณะ
ใดลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัน้ี 
       (1)  ความเส่ียงดา้นผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีผูอ้อกหรือ
คู่สัญญาเป็นสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
       (2)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 3 การก าหนดนโยบายการลงทุนของ PVD  

 1.  บลจ. ตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุนของ PVD ตามนโยบายการลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 2  
(การจดัแบ่งประเภทของ MF) โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงนโยบายการลงทุนท่ีแบ่งตามลกัษณะพิเศษของ MF ดงัน้ี 
    1.1  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ตามส่วนท่ี 2 ใน 2.6) 
 1.2  กองทุนรวมอีทีเอฟ (ตามส่วนท่ี 2 ใน 2.9) 
 1.3  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (ตามส่วนท่ี 2 ใน 2.10)  
 1.4  กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ (ตามส่วนท่ี 2 ใน 2.12) 
 ให ้บลจ. ระบุนโยบายการลงทุนของ PVD ดงักล่าวไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลดว้ย 

 2.  บลจ. จะด าเนินการให ้PVD มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก 
(ตามส่วนท่ี 2 ใน 1.3) หรือกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ตามส่วนท่ี 2 ใน 2.3) ไดต้่อเม่ือ บลจ. ไดมี้การควบคุม
อตัราส่วนการน าเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินดงักล่าว ส าหรับสมาชิกแต่ละรายของ PVD 
ไปลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด โดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 11 ของประกาศแลว้ 


