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[แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 

โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561  (ฉบบัท่ี 8)] 
 

อตัราส่วนการลงทุนของ PVD 

อตัราส่วนการลงทุนตามภาคผนวกน้ีใชส้ าหรับการลงทุนของ PVD เพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  single entity limit 
2.  group limit  
3.  product limit  
4.  concentration limit 

 5.  อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของนายจา้งหรือกองทุนท่ีนายจา้งบริหาร 

ในกรณีท่ี PVD จะลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่ investment grade หรือท่ีไม่มี credit rating ให ้บลจ. ก าหนดอตัราสูงสุด 
ต่อ NAV ท่ีจะลงทุนในตราสารดงักล่าวไวใ้นแผนการลงทุน โดยไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการ PVD 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการลงทุนดว้ย  ทั้งน้ี หากเป็น PVD ท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน การก าหนดอตัรา
สูงสุดดงักล่าว ใหจ้ดัท าแยกตามรายนโยบายการลงทุนดว้ย 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
    ตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับ PVD ทัว่ไป (ไมร่วมถึง PVD ท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกบั MMF) 
    ตอนท่ี 1.2 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับ PVD ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั MMF 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก                  
                                     ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี 
                                     1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ PVD 
                                     2. derivatives on organized exchange 

ตอนที ่1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับ PVD ทัว่ไป 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย 

 
 
 
 

ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 

ภาคผนวก 4-PVD  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกข้ึนไป 
 

ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
       แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  
 

ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20%1 
 

      
 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก  
       ท่ีผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 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 และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                  บุคคลดงัน้ี 
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสูงกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

                                                           
1  หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ  
  โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale ตามท่ีระบุในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ขอ้ 4.2 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
                               การเกษตร  
                  5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                  5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ 
                               ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
                  5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้ 
                                 แห่งประเทศไทย  
                  5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                  5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนั  
       นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งข้ึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  
       regulated market 
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ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย 
       หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของ 
       ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
       ตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
       แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย ์
       ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์   
       ต่างประเทศ) 
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนไม่วา่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษทั   
       ดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับ 
       ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
       ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสาร 
       อยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหมี้การเพิกถอน 
       การเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย               
       หลกัทรัพยต่์างประเทศ)        
6.3  หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
 
 

 
รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด 
จะสูงกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
 



4 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
       6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน SN หรือศุกูก 
                 ท่ีผูอ้อกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและเสนอขาย 
                 ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งข้ึน 
                 ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.                  
                 ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                 6.4.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
                 6.4.3.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป 
                              โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  
                              < 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได ้
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น 
                              บุคคลดงัน้ี 
                               6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล 
                                               ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนั  
                 นบัแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งข้ึนทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
                 regulated market 
 
 

                                                           
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช ้credit rating  

  แบบ national scale ไดต้ามท่ีระบุในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ขอ้ 4.2 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 
6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
       6.7.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรือท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการ 
                 จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพย ์
                 ส าหรับผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
                 หน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุ 
                 ท่ีท  าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ 
                 ซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
                 ต่างประเทศ) 
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจาย 
                 การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
                 อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี  
                 (diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
 

 7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย ์
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 
 

ไม่จ  ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 

                                                           
3
 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช ้ 

  credit rating แบบ national scale ไดต้ามท่ีระบุในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ขอ้ 4.2 
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ตอนที ่1.2 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับ PVD ทีม่ีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั MMF 
       ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 1 ตอนท่ี 1.2  
โดยอนุโลม  

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

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1.1  B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน 
      ไดด้ าเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ 
       ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน 
       สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
1.2  total SIP ตามขอ้ 4  
 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 25% 
 
 

2 reverse repo  
 

ไม่เกิน 25% 

3 securities lending 
 

ไม่เกิน 25% 

443 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วน
การลงทุนส าหรับ PVD ทัว่ไป ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา  
(single entity limit) 
 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

 

 

 

                                                           
43 หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นตามขอ้ 4  มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการลงทุนของ PVD  
  ในทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึง บลจ. มีการควบคุมอตัราส่วนการน าเงินสะสมและเงินสมทบส าหรับสมาชิกแต่ละราย 
  ของ PVD เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามประกาศส านกังานวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมี 
  การควบคุมอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสมาชิกแต่ละราย 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
554 ทรัพยสิ์นดงัน้ี65 

5.1  หน่วย property 
5.2  หน่วย infra 
5.3  หน่วย CIS ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะกองทุนรวม 
       ทรัพยสิ์นทางเลือก  ทั้งน้ี ท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในทรัพยสิ์น 
       ตาม 5.1 หรือ 5.2 
5.4  หน่วย CIS ท่ีมีการลงทุนในทองค าแท่ง 
5.5  derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying ในทองค า น ้ามนัดิบ    
       หรือสินคา้โภคภณัฑอ่ื์นๆ 
5.6  หน่วย CIS ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะกองทุนรวม 
       ทรัพยสิ์นทางเลือก (นอกเหนือจากหน่วย CIS ตาม 5.3  
       และ 5.4) 
5.7  total SIP ตามขอ้ 4 
5.8  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจ 
       ตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (2) ของประกาศ 
 

กรณีเป็นทรัพยสิ์นตาม 5.1 – 5.8 
รวมกนัไม่เกิน 30% 

และ 

กรณีเป็นทรัพยสิ์นตาม 5.4 – 5.8 
รวมกนัไม่เกิน 15%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นตามขอ้ 5  มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการลงทุนของ PVD  
   ในทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึง บลจ. มีการควบคุมอตัราส่วนการน าเงินสะสมและเงินสมทบส าหรับสมาชิกแต่ละราย 
   ของ PVD เป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามประกาศส านกังานวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมี 
   การควบคุมอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสมาชิกแต่ละราย 
65 กรณีท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นตาม 5.1 - 5.6 มากกวา่ 15% ของ NAV ของ PVD บลจ. ตอ้งไดรั้บความยนิยอม 
   เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ PVD ก่อนการลงทุน   
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน 
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 PVD ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น75 
          จ  ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง 
          ไม่เกิน 100% ของ NAV 
 
6.2.2  กรณี PVD มีการลงทุนแบบซบัซอ้น86 
          จ  ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า 
          ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ PVD ตอ้งเป็นดงัน้ี 
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่  การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย 
                  ล่วงหนา้ท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีความซบัซอ้น (exotic  
                  derivatives) 

 

                                                           
7, 856รายละเอียดของการค านวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
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ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน  
1 หุน้ของบริษทัรายใดรายหน่ึง 

 
< 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของบริษทั 

2 
 

ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
ตราสาร Basel III และศุกูก 
ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) 97 
       ของผูอ้อกตราสารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับ 
       รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ใหน้บัรวมมูลค่าหน้ีสินดงักล่าว 
       ของเจา้หน้ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการ 
       ท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

       ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย 
       ไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด108ใหใ้ช ้
       อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย 
       ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายนั้นเป็นรายคร้ัง  เวน้แต่ 
       ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น 
       รายโครงการ 
2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร 
       ท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment  
       grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต ้       
       การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3  
       ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายคร้ัง   
       เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะ 
       เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น 
       รายโครงการ 

                                                           
97หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท า 
   งบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 
   ก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็น 
   ท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States   
   Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

108
 รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในคร้ังแรกของผูอ้อกตราสาร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน  
       (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดย 
       บุคคลดงัน้ี  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
           แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 
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ส่วนที ่5 : อตัราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างหรือกองทุนทีน่ายจ้างบริหาร 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 

1.1  ทรัพยสิ์นท่ีนายจา้งหรือกลุ่มกิจการของนายจา้ง 
       เป็นผูมี้ภาระผกูพนั แต่ไม่รวมถึงนายจา้งหรือกลุ่มนายจา้ง 
       ท่ีเป็นรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย 
1.2  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ 
       น าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยนั้น ไปลงทุนในทรัพยสิ์น 
       ของนายจา้งหรือกลุ่มกิจการของนายจา้ง โดยเฉล่ียใน 
       รอบปีบญัชี > 65% ของ NAV ของแต่ละกองทุนท่ี 
       ออกหน่วยดงักล่าว 
 

(ไมใ่ชก้บั PVD ประเภทท่ีมีนายจา้ง > 1 ราย และมีจ านวนนายจา้ง
ท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั < 2 ใน 3 ของจ านวนนายจา้งทั้งหมด) 
 

ทุกประเภทรวมกนัไม่เกิน 15% 
 

 

2 หน่วย CIS  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีนายจา้ง 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการ ส าหรับกรณีท่ีเป็นการลงทุน
ของ PVD ในประเภทดงัน้ี 
2.1  PVD ประเภทท่ีมีนายจา้งรายเดียว 
2.2  PVD ประเภทท่ีมีนายจา้ง > 1 ราย  
       และ NAV ของนายจา้งท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการ 
       ดงักล่าวมีจ านวน > 50% ของ NAV ของ PVD นั้น 
 

ไม่เกิน 15% 
 

 


