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                [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติม 
            โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 (ฉบับที่ 12)] 

 
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 

 สาระตามภาคผนวกนี้เป็นการก าหนดประเภทและคุณสมบัติ และเงื่อนไขของตราสารและสัญญา 
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ไม่ว่าผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาจะเป็นกิจการที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ และไม่ว่าการลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้  
หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือ 
เป็นการท าสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดต้ังและเสนอขายใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

 1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของ
ภาคผนวกนี ้ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 
 1.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
                   1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทุน 
ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                   1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ               
ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคา
ที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดท าตามหลักวิชาการ
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในข้อ 1. 
 2.1  ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  B/E                     
หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
   2.1.2  ธนาคารออมสิน  
   2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
   2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
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   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
    ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเปน็การอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว 
ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
                   2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
                          2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying                  
ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1 
                          2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนั้น 
ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  เว้นแต่เปน็ไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน  
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ใน 
หนังสือชี้ชวนดว้ย 
   2.2.3  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุน
สามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
   2.2.4  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องด าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับ 
ผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
                             2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA                              
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.                                     
ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป   
   2.2.4.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ  
ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที 
                        ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคับกับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA 
และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
   2.2.5  ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฏ 
ในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการ 
จัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
                              2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการค านวณ                       
เดียวกับที่ใช้ในการค านวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม                         
ภายในวันท าการถัดไป 
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                             2.2.5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยส าคัญ  
ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

 ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
                  1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
                         1.1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS 
ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.1.2  ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  
                                  1.1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ 
                                  1.1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
                                  1.1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 
                                  1.1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit1                          
ของกองทุนนั้น 
                           1.1.3  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
                  1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 
                         1.2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         1.2.2  จดทะเบียนซื้อขายใน SET  

                                                           
1 อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ซึ่งเป็นการเข้าท า  
  ธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) ที่ก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF   
  ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU แล้วแต่กรณี 
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 2.  กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
                  2.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
                         2.1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
                         2.1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 
                                   2.1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ                         
ที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
                                   2.1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล                 
ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
             2.1.2.3  ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศ                     
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการ
ส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  
                         2.1.3  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน                      
อย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่ส านักงานก าหนด 
                         2.1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF หรือ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ                                 
กองทุนดังกล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณมีีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ 
และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค า
ที่ลงทุนในทองค าแท่ง) 
                                   2.1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF หรือ PVD นั้น  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใช้กับกรณี
ทรัพย์สินที่เปน็ SIP 
                                    2.1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผล
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF หรือ PVD นั้น 
                                    2.1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit2     
ของ MF หรือ PVD นั้น 
                                         ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF หรือ PVD ลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุน              
ในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF หรือ PVD สามารถลงทุนได้ และเมื่อน าทรัพย์สินที่ไม่สามารถ
ลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรือ PVD ดังกล่าว 

                                                           
2 เหมือนเชิงอรรถ 1 
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                          2.1.5  ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องกับ
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
                  2.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 
                         2.2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับ 
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                         2.2.2  จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
 1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

             การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนีท้ี่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธพ. 
      1.2  บง. 
      1.3  บค. 
      1.4  บล. 
      1.5  บรษิัทประกันภัย 
      1.6  ธปท. 
      1.7  กองทุนฟื้นฟู 
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      1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
ต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                   2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                   2.3  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว 
และเป็นต๋ัวที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                   2.4  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นดว้ย 
 2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                  2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มี 
ข้อมูลราคาที่นา่เชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวตอ้งมี credit rating  
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง 
ได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
 2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
                  2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ 
ที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี  
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียง 
ได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (3)                       
ของประกาศ 

            3.  ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 

            4.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
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                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์                           
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม                          
และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
                 4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ 
การค านวณตามวิธีการดังนี้  
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
  ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ 
หรือตราสารตาม reverse repo         
                 4.4  การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 
บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse 
repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไป
ตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  
เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสาร 
ที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า และมีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสัญญา 
ซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคูส่ัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ด าเนินการ
ตาม 4.4.2 ก็ได้ 
                 4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี้ 
                        4.5.1  ค านวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพงึได้รับจาก reverse repo จนถึง 
วันที่มีการค านวณ 
                        4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรม 
ที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใด 
ธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก  
reverse repo รายการอ่ืนได้ 
                 4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยง
ของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 
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ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจ 
หรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทุนฟื้นฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
1.8  บรษิัทประกันชีวิต 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

   1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (4) ของประกาศ 

             2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
หรือหลักทรัพย์ที่ ธปท. ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องด าเนินการดังนี้ 
                 3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ 
โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่ 
วันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                        3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ 
                                  3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
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           3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
                        3.1.7  หนังสือค้ าประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ให้แก่กองทุน  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 
                 3.2  ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการ 
โดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
                 3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถ
บังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 
                 3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน > 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
                 3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้ 
                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
                                  3.5.2.2  P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่ 
วันออกตัว๋ และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                                  3.5.2.3  P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึง่อย่างใดดังนี้ 
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

              4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคญัของสัญญา 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 



10 
 

ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 
                   1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี้ 
                   1.2  อัตราดอกเบี้ย 
                   1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
                   1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

     1.5  ทองค า 
                   1.6  น้ ามันดิบ 
                   1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร 
ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
                   1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
                   1.9  underlying อ่ืนตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติมโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) 
ของประกาศ 
                  ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็น 
ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อ่ืน
ที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง                      
และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

              2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
                   2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives  
ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
                   2.2  กรณี PVD บลจ. ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ PVD  
ก่อนการลงทุน โดยในการขอความยินยอมดังกล่าว บลจ. ต้องอธิบายให้คณะกรรมการ PVD เข้าใจถึง
ลักษณะและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ก่อนขอรับความยินยอมด้วย 
                   2.3  เปน็การเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
                          2.3.1  derivatives on organized exchange 
                          2.3.2  OTC derivatives ดังนี้ 
                                    2.3.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. 
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
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                                   2.3.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.4  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น 
ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบ
สินค้านั้นก็ตาม 

              3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี ้

                   3.1  เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ  
underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด                    
อย่างเป็นอิสระด้วย 
                   3.2  เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                          3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                                    3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนัก < 20% ของน้ าหนักทั้งหมด 
                                    3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนัก < 35% ของน้ าหนักทั้งหมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน 3.2.1.1 

                การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา 

       3.2.2  ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ หรือเป็น   
ดัชนรีาคาทองค าหรือน้ ามันดิบ 
                          3.2.3  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
                                    3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน 
ได้โดยตรง 
                                    3.2.3.2  เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุน 
ในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
                    3.3  เป็นดัชนทีี่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 
จาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์ 
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                    3.5  ในกรณีที่เป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ง 
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
                           3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price)  
ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
                           3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. 
แสดงให้เห็นได้ว่าวธิีการค านวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
              4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอ                     
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน  
derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ข) ของประกาศ 

              5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 
 ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง 
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง 
(5) (ค) ของประกาศ 

              6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   6.1  บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
              6.1.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ 
ทุกวันที ่15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณ                   
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
              6.1.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ  
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 
              6.1.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
                   6.2  กรณ ีPVD ที่มีนโยบายการลงทุนใน OTC derivatives เกนิกว่า 20% ของ NAV ให้ บลจ. 
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการ PVD ทราบถึงนโยบายการลงทุนดังกล่าวและอัตราส่วนการลงทุน 
ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดใน OTC derivatives นั้นตามนโยบายการลงทุน ในการขอรับความยินยอมตาม 2.2 ดว้ย 
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           7.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
                   บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น 
       7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึง่อย่างใด ดังนี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิต 
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคูส่ัญญา 
ที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยง 
เมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด  
credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว 
(Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยง 
มีหน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default 
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการ 
ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ 
obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยง 
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกัน 
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 
ตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ 
ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
ให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอ่ืนตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน 
                           7.3.2  ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ที่ credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป 
                           7.3.3  ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
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ส่วนที่ 7 :  ทรัพย์สินประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า)   

การลงทุนในทองค าแท่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

              1.  ทองค าแท่งที่ลงทุนต้องมีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค าในประเทศไทยหรือในระดับสากล  ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรอง 
ที่ทองค าแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองค าแท่งก็ได้ 

             2.  มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในประเทศไทย
หรือในระดับสากล 

ส่วนที่ 8 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity   
              การลงทุนในหน่วย private equity ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
              1.  กรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้ บลจ. ก าหนดคุณสมบัติของหน่วย private equity 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมวายุภักษ์ไว้อย่างชัดเจน โดยระบุในโครงการและเปิดเผยข้อมูล
ไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย  

              2.  กรณทีี่เป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย                 
หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์                            
ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
 ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.                         
ลงทุนในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพันมากกว่า
ข้อตกลงจ านวนเงินขั้นต่ าที่จะลงทุน  


