
 

 

ดกด 
[แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

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

 
อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีความเส่ียงสูง 

เพ่ือแก้ปัญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 
 

 อตัราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกน้ีใชส้ าหรับการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. single entity limit  
 2. group limit  
 3. product limit 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
    หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก                 
                                     ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี 
                                     1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
                                     2. derivatives on organized exchange 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่เกิน 40% 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 
 

ไม่เกิน 40% 
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% 

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

ไม่เกิน 40% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก  
       ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ.  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทุนใน 

ภาคผนวก 4-HYB 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
       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 
                 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 ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
        regulated market 

      benchmark + 5% 
 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
       6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN  
                 หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                 หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ                     
                 (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
                 ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.1.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                 6.1.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET  
                              หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
                              ต่างประเทศ 
                 6.1.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป 
                              โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.1.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนด 
                              วนัช าระหน้ี < 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน  
                              ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ  
                              6.1.2.2  ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร 
                              ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
                              6.1.2.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                              6.1.2.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่ง 
                                              ประเทศท่ีประเทศไทย 
                                              เป็นสมาชิก 
                               6.1.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั                                                
                                               บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 –  
                                               6.1.2.3.2 
       6.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนั 
                 นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
                 regulated market 
6.2  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.2  
         หรือขอ้ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง 

         IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย 
         หลกัทรัพยข์อง SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
         ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่าง 
         ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอน 

 



4 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
         หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือ 
         ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ) 

7 ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) 
 

ไม่เกิน 5% 

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. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

- รวมกนัไม่เกิน 40% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  
เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายกุองทุน
คงเหลือ ≤  6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะ MF ท่ีมีอายุ
โครงการ ≥  1 ปี 

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่ MF 
      ไดด้ าเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได ้
       ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให ้MF 
       สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 

*  หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF       
ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั product limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
 2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และ 

       มีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ 
        คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและ 
        การอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา 
       การฝากเกิน 12 เดือน 
2.4  total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนน้ี 

 

3 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity 
limit) ส าหรับกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี 
ความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์ 
โรคโควิด 19 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

 


