
 

 

ภาคผนวก 5 

           [แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน.87/2558  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
    โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2563 (ฉบบัท่ี 18)] 

 
การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน 

 การค านวณตามเอกสารน้ีให้ใชพ้ิจารณาประกอบกบัสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
ท่ีก าหนดในภาคผนวก 2 และอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-UI 
ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 : การค านวณสัดส่วนนโยบายการลงทุนกรณีมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาท่ีมีความเส่ียงด้าน FX 

ในการค านวณ net exposure ตามการจดัแบ่งประเภทกองทุน หากตราสารหรือสัญญาท่ีจดัอยู่ 
ในส่วนของการค านวณดงักล่าวมีความเส่ียงดา้น FX  และไดมี้การลดความเส่ียง FX ไวแ้ลว้ บลจ.สามารถ 
น าผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการลดความเส่ียงดา้น FX ท่ีเกิดจากตราสารหรือสัญญานั้นมารวมค านวณ 
เพื่อผลในการพิจารณาสัดส่วน net exposure ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ ได ้

ส่วนท่ี 2 : วิธีค านวณ single entity limit และ group limit กรณีท่ัวไป 

 1.  ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นหลกั  
แต่หากมีบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสัญญาดว้ย บลจ. อาจเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุน 
โดยพิจารณาท่ีบุคคลดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ไม่เกินจ านวนภาระผกูพนัตามตราสารหรือสัญญาท่ีบุคคลดงักล่าว                   
เขา้ผกูพนั 

 2.  เม่ือมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซ่ึงมีการค านวณอตัราส่วนการลงทุนตาม 1. แลว้  
หากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารหรือสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีมีการค านวณตาม 1. อีก  
ไม่วา่ในฐานะผูอ้อก คู่สัญญา หรือผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารหรือสัญญา ใหน้ าอตัราท่ีไดค้  านวณตาม 1.  
ส าหรับทุกประเภทตราสารและสัญญา และทุกความเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าวมาพิจารณาเพื่อค านวณ 
อตัราส่วนการลงทุนท่ีเหลือท่ียงัสามารถลงทุนเพิ่มเติมได ้

ส่วนท่ี 3 : วิธีค านวณ single entity limit และ group limit ตามประเภทตราสารหรือสัญญา (เฉพาะกรณี) 

 1.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์  
      ใหพ้ิจารณาเสมือนวา่กองทุนไดล้งทุนโดยตรงใน underlying ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
และใหน้ ามูลค่าของ underlying (มูลค่าของ underlying เท่ากบัมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีกองทุน
มีการลงทุน) มาค านวณเป็นอตัราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผูอ้อก underlying 
โดยจะไม่ค  านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีผูอ้อกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ก็ได ้
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 2.  share warrants และ TSR 
      ใหน้ ามูลค่าหุน้ท่ีรองรับตามสมการดงัน้ีของ share warrants หรือ TSR มาค านวณเป็น  
single entity limit และ group limit ของผูอ้อก share warrants หรือ TSR โดยถือเสมือนวา่กองทุนไดล้งทุน 
ในหุน้ท่ีรองรับนั้นโดยตรง 
      มูลค่าหุ้นท่ีรองรับ  =  market price ของหุ้น x delta ของ share warrants (หรือ TSR แล้วแต่กรณี) 

 3.  DW 

      3.1  ใหน้ ามูลค่าท่ีผูอ้อก DW มีหนา้ท่ีตอ้งช าระตาม DW มารวมค านวณเป็น single entity limit 
และ group limit ของผูอ้อก DW โดยใชว้ิธีการเดียวกบั derivatives ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 
โดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ง) ของประกาศ 

      3.2  ใหน้ ามูลค่า underlying ของ DW มาค านวณเป็น single entity limit และ group limit  
ของผูอ้อก underlying โดยถือเสมือนเป็นการลงทุนใน underlying โดยตรง โดยใชว้ิธีการเดียวกบั derivatives 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (จ) ของประกาศ 

 4.  SN 

      4.1  กรณีท่ีผูอ้อก SN เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) และ SPV ดงักล่าว
น าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย SN ไปซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลกัประกนัของ SN  ให ้บลจ. สามารถน าทรัพยสิ์น
ท่ีเป็นหลกัประกนัของ SN ดงักล่าวมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit แทนการค านวณจาก 
SPV ได ้
             ในกรณีท่ี บลจ. ประสงคจ์ะน าทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัของ SN มาค านวณเป็น single 
entity limit และ group limit แทนการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวจาก SPV บลจ. ตอ้งจดัใหบุ้คคลท่ีประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายและไม่ใช่ผูอ้อก SN นั้นรับรองเป็นเอกสารวา่ทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนันั้นเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีมีผลบงัคบัไดต้ามกฎหมายโดยค านึงถึงสภาพของหลกัประกนัแต่ละประเภท สามารถด ารงได้
ตลอดอายขุอง SN และไม่อยูภ่ายใตภ้าระผกูพนัท่ีอาจเกิดจากโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพยอ่ื์น  
(specific and perfect collateral) ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวตอ้งด ารงอยูต่ลอดอายขุอง SN 

      4.2  กรณีท่ี SN มีขอ้ก าหนดใหค้วามเส่ียงของการช าระหน้ีตาม SN ขึ้นกบัความเส่ียงของคู่สัญญา
ของ derivatives ท่ีเป็นองคป์ระกอบของ SN  ในการค านวณ single entity limit และ group limit ตาม SN 
ดงักล่าวให ้บลจ. ค านวณเป็น single entity limit และ group limit ท่ีคู่สัญญาตาม derivatives ดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย  

 5.  หน่วย infra และหน่วย property 

      ในกรณีท่ีหน่วยดงักล่าวมีลกัษณะดงัน้ีประกอบกนั ให้น ามูลค่าของหน่วยดงักล่าวรวมค านวณ
เป็น single entity limit และ group limit ของบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ ผูท่ี้จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิ 
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพยท่ี์จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือใหเ้ช่า
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อสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทุน property ผูใ้ห้เช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่
กรณี  ทั้งน้ี ให้รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญักบับุคคลดงักล่าว 

      5.1  ผลประโยชน์ท่ีผูถื้อหน่วย infra หรือหน่วย property จะไดรั้บขึ้นอยูก่บัความสามารถ 
ในการบริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย ์โดยเจา้ของ ผูท่ี้จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า  
หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิ               
ในอสังหาริมทรัพย ์หรือบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง                  
อยา่งมีนยัส าคญักบับุคคลดงักล่าว 

      5.2  จ านวนหน่วย infra หรือหน่วย property มากกวา่หรือเท่ากบั 10% ของจ านวนหน่วย 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของผูอ้อกตราสารดงักล่าว ถูกถือโดยเจา้ของ ผูท่ี้จ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า  
หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย ์หรือบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ยของบุคคลดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
อยา่งมีนยัส าคญักบับุคคลดงักล่าว 

 6.  derivatives 

      6.1  กรณี single entity limit และ group limit ของคู่สัญญา  ใหค้  านวณมูลค่าตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ง) ของประกาศ มารวมค านวณเป็น single 
entity limit และ group limit ของคู่สัญญา OTC derivatives  

      6.2  กรณี single entity limit และ group limit ของผูอ้อก underlying  ใหน้ ามูลค่าของ  
underlying มาค านวณเป็นอตัราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผูอ้อก underlying  
โดยพิจารณาเสมือนวา่กองทุนไดล้งทุนใน underlying นั้นโดยตรง (ในกรณีของ SN ใหน้ ามูลค่าของ 
underlying ของการลงทุนใน SN รวมค านวณใน single entity limit และ group limit ของผูอ้อก underlying 
ดงักล่าวดว้ย)  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (จ)                      
ของประกาศ 
                          ในกรณีท่ี underlying เป็นดชันีตามภาคผนวก 3 ส่วนท่ี 6 ขอ้ 3.2.3 ให้น ามูลค่าของ 
ตราสารหรือสัญญาท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าวมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit  
ของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเสมือนวา่กองทุนไดล้งทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง 

 7.  securities lending   
      ใหน้ ามูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit ของผูอ้อก
หลกัทรัพยท่ี์กองทุนใหย้มื โดยไม่ตอ้งค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีผูย้มืหลกัทรัพย ์
      ทั้งน้ี มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืท่ีใชใ้นการค านวณขา้งตน้ ใหใ้ช ้market price ของหลกัทรัพย ์
ท่ีใหย้มื 
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 8.  reverse repo 

      8.1  กรณีมูลค่าหลกัประกนัของ reverse repo มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่มูลค่าของ reverse repo  
การค านวณอตัราส่วนการลงทุนใหค้  านวณท่ีผูมี้ภาระผกูพนัในการช าระหน้ีตามหลกัประกนัโดยไม่ตอ้ง
ค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา reverse repo ก็ได ้

      8.2  กรณีมูลค่าหลกัประกนัของ reverse repo มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่าของ reverse repo  
การค านวณอตัราส่วนการลงทุนใหค้  านวณท่ีผูมี้ภาระผกูพนัในการช าระหน้ีตามหลกัประกนัตามมูลค่า 
ของหลกัประกนั และใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา reverse repo ตามมูลค่าท่ีเป็นส่วนต่าง
ระหวา่งมูลค่าของ reverse repo กบัมูลค่าหลกัประกนั 

      8.3  กรณีกองทุนลงทุนใน reverse repo หลายสัญญา โดยคู่สัญญาของ reverse repo เหล่านั้น
เป็นบุคคลเดียวกนั การพิจารณามูลค่าหลกัประกนัเทียบกบัมูลค่า reverse repo เพื่อการปฏิบติัตาม 8.1  
หรือ 8.2 จะพิจารณาเป็นรายสัญญาก็ได ้หรือจะพิจารณาเป็นมูลค่ารวมของทุกสัญญารวมกนัก็ได ้ 

      8.4  การพิจารณามูลค่าของ reverse repo ใหใ้ชมู้ลค่าตามสัญญารวมกบัผลประโยชน์ 
ท่ีกองทุนพึงไดรั้บจากหลกัประกนั ณ วนัท่ีค านวณ 

 9.  หน่วย private equity 

      ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) วา่จะมี 
การลงทุนเพิ่มเติม ใหน้ ามูลค่าเงินลงทุนท่ีเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงดงักล่าว (committed capital) ทั้งจ านวน 
มารวมค านวณเป็นอตัราส่วนการลงทุน single entity limit และ product limit ของหน่วย private equity ดว้ย 

ส่วนท่ี 4 : วิธีค านวณ product limit กรณี derivatives  securities lending  และ reverse repo 

      1.  กรณี derivatives    
                        1.1  ใหค้  านวณ global exposure limit ของกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 
โดยอาศยัอ านาจตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (ง) ของประกาศ  ทั้งน้ี ใหน้ ามูลค่าการลงทุนใน (1) DW  
(2) share warrants (3) TSR และ (4) SN เฉพาะส่วนท่ีเป็น derivatives แฝง รวมค านวณใน global  
exposure limit ดงักล่าวดว้ย 
                        1.2  ในกรณีท่ี derivative (รวมถึง SN ในส่วนท่ีเป็น derivatives แฝง) มี underlying  
เป็น total SIP (total SIP ของ MF หรือ PVD แลว้แต่กรณี) หรือทรัพยสิ์นตามภาคผนวก 4-PVD  
ส่วนท่ี 3 ขอ้ 5 ใหน้ ามูลค่าของ underlying ของ derivatives มาค านวณ product limit โดยถือเสมือนวา่
กองทุนไดล้งทุนใน underlying นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนดโดยอาศยัอ านาจ 
ตามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (5) (จ) ของประกาศ 



5 

 

      2.  กรณี securities lending   
                        ใหค้  านวณมูลค่า securities lending โดยใช ้market price ของหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืรวมกบั
ผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดรั้บจากหลกัทรัพยด์งักล่าวจนถึงวนัท่ีค านวณ 

      3.  กรณี reverse repo   
                        ใหค้  านวณมูลค่า reverse repo โดยใชร้าคาท่ีกองทุนช าระใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น 
ค่าซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารตาม reverse repo รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดรั้บจาก reverse repo นั้น 

ส่วนท่ี 5 : อ่ืน ๆ  
 1.  ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามภาคผนวก 2 การจดัแบ่งประเภทของกองทุน บลจ. 
อาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
       1.1  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
       1.2  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
       1.3  ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บค าสั่งขายคืน 
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก  
หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัท าการ 
 2.  ในกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในทรัพยสิ์นใด ๆ โดยอยูร่ะหวา่งรอรับมอบทรัพยสิ์นดงักล่าว  
ให ้บลจ. ค านวณสัดส่วนการลงทุนโดยถือเสมือนวา่กองทุนไดมี้การลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นแลว้      
 3.  บลจ. สามารถเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี 
      3.1  กรณีท่ีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold  บลจ. สามารถเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุน
ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ีมีการลงทุนก็ได้ 
      3.2 กรณีท่ีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19  บลจ. สามารถเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับ 
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ีมีการลงทุนหรือมีการลงทุนเพิ่มในแต่ละคราวก็ได ้ ทั้งน้ี ไม่สามารถ 
ลงทุนเพิ่มในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนอยูแ่ลว้ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกวา่อตัราส่วนท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-HYB  
แต่กองทุนรวมสามารถคงอตัราส่วนการลงทุนท่ีเกินอตัราส่วนดงักล่าวได ้ส าหรับทรัพยสิ์นท่ีลงทุนอยู่แลว้และ 
ไม่ไดล้งทุนเพิ่ม 
 4.  ในการพิจารณาเลือกใช ้credit rating เพื่อประโยชน์ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุน  
ให ้บลจ. ปฏิบติัดงัน้ี 
      4.1  กรณีท่ีผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทย  สามารถใช ้national scale ได ้เวน้แต่กรณี
เป็นตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ใหใ้ช ้international scale เท่านั้น 
      4.2  กรณีท่ีผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศหรือเป็นการเสนอขายในต่างประเทศ   
ใหใ้ช ้international scale  ทั้งน้ี บลจ. อาจเลือกใช ้national scale ท่ีจดัท าโดย CRA ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
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ของหน่วยงานก ากบัดูแล CRA ในต่างประเทศนั้นไดต้่อเม่ือเป็นการลงทุนในประเทศท่ีมี sovereign rating อยู่
ในระดบั investment grade โดยใหป้รับลด single entity limit ลงเหลือไม่เกิน 10% ของ NAV 
      4.3  กรณีท่ีผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศและไดเ้สนอขายตราสารในประเทศไทย  
สามารถใช ้national scale ได ้
 5.  ในการค านวณ concentration limit ของ PVD ท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ให ้บลจ. ค านวณ 
ตามรายกองทุน (ไม่ค  านวณแยกตามรายนโยบายการลงทุน)  


