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

 
การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน 

 การค านวณตามเอกสารน้ีให้ใช้พิจารณาประกอบกับสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 
ที่ก าหนดในภาคผนวก 2 และอัตราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-UI 
ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-VAYU โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : การค านวณสัดส่วนนโยบายการลงทุนกรณีมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่มีความเสี่ยงด้าน FX 

ในการค านวณ net exposure ตามการจัดแบ่งประเภทกองทุน หากตราสารหรือสัญญาที่จัดอยู่ 
ในส่วนของการค านวณดังกล่าวมีความเสี่ยงด้าน FX  และได้มีการลดความเสี่ยง FX ไว้แล้ว บลจ.สามารถ 
น าผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการลดความเสี่ยงด้าน FX ที่เกิดจากตราสารหรือสัญญานั้นมารวมค านวณ 
เพื่อผลในการพิจารณาสัดส่วน net exposure ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ ได้ 

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

 1.  ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเป็นหลัก  
แต่หากมีบุคคลอ่ืนที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาด้วย บลจ. อาจเลือกค านวณอัตราส่วนการลงทุน 
โดยพิจารณาที่บุคคลดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ไม่เกินจ านวนภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญาที่บุคคลดังกล่าว                   
เข้าผูกพัน 

 2.  เมื่อมีการลงทุนในตราสารหรือสัญญาซึ่งมีการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตาม 1. แล้ว  
หากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในตราสารหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการค านวณตาม 1. อีก  
ไม่ว่าในฐานะผู้ออก คู่สัญญา หรือผู้มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา ให้น าอัตราที่ได้ค านวณตาม 1.  
ส าหรับทุกประเภทตราสารและสัญญา และทุกความเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อค านวณ 
อัตราส่วนการลงทุนที่เหลือที่ยังสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ 

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

 1.  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์  
      ให้พิจารณาเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนโดยตรงใน underlying ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
และให้น ามูลค่าของ underlying (มูลค่าของ underlying เท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่กองทุน
มีการลงทุน) มาค านวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying 
โดยจะไม่ค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่ผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ก็ได้ 
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 2.  share warrants และ TSR 
      ให้น ามูลค่าหุ้นที่รองรับตามสมการดังนี้ของ share warrants หรือ TSR มาค านวณเป็น  
single entity limit และ group limit ของผู้ออก share warrants หรือ TSR โดยถือเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุน 
ในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง 
      มูลค่าหุ้นที่รองรับ  =  market price ของหุ้น x delta ของ share warrants (หรือ TSR แล้วแต่กรณี) 

 3.  DW 

      3.1  ให้น ามูลค่าที่ผู้ออก DW มีหน้าที่ต้องช าระตาม DW มารวมค านวณเป็น single entity limit 
และ group limit ของผู้ออก DW โดยใช้วิธีการเดียวกับ derivatives ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ 

      3.2  ให้น ามูลค่า underlying ของ DW มาค านวณเป็น single entity limit และ group limit  
ของผู้ออก underlying โดยถือเสมือนเป็นการลงทุนใน underlying โดยตรง โดยใช้วิธีการเดียวกับ derivatives 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (จ) ของประกาศ 

 4.  SN 

      4.1  กรณีที่ผู้ออก SN เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) และ SPV ดังกล่าว
น าเงินที่ได้จากการเสนอขาย SN ไปซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันของ SN  ให้ บลจ. สามารถน าทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกันของ SN ดังกล่าวมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit แทนการค านวณจาก 
SPV ได้ 
             ในกรณีที่ บลจ. ประสงค์จะน าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของ SN มาค านวณเป็น single 
entity limit และ group limit แทนการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวจาก SPV บลจ. ต้องจัดให้บุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายและไม่ใช่ผู้ออก SN นั้นรับรองเป็นเอกสารว่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันนั้นเป็น
ทรัพย์สินที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมายโดยค านึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถด ารงได้
ตลอดอายุของ SN และไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อื่น  
(specific and perfect collateral) ซึ่งลักษณะดังกล่าวต้องด ารงอยู่ตลอดอายุของ SN 

      4.2  กรณีที่ SN มีข้อก าหนดให้ความเสี่ยงของการช าระหนี้ตาม SN ขึ้นกับความเสี่ยงของคู่สัญญา
ของ derivatives ที่เป็นองค์ประกอบของ SN  ในการค านวณ single entity limit และ group limit ตาม SN 
ดังกล่าวให้ บลจ. ค านวณเป็น single entity limit และ group limit ที่คู่สัญญาตาม derivatives ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย  

 5.  หน่วย infra และหน่วย property 

      ในกรณีที่หน่วยดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ประกอบกัน ให้น ามูลค่าของหน่วยดังกล่าวรวมค านวณ
เป็น single entity limit และ group limit ของบุคคลที่เป็นเจ้าของ ผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิ 
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือให้เช่า
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อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุน property ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่
กรณี  ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับบุคคลดังกล่าว 

      5.1  ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วย infra หรือหน่วย property จะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการบริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเจ้าของ ผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า  
หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ               
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคคลดังกล่าว 

      5.2  จ านวนหน่วย infra หรือหน่วย property มากกว่าหรือเท่ากับ 10% ของจ านวนหน่วย 
ที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของผู้ออกตราสารดังกล่าว ถูกถือโดยเจ้าของ ผู้ที่จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า  
หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างมีนัยส าคัญกับบุคคลดังกล่าว 

 6.  derivatives 

      6.1  กรณี single entity limit และ group limit ของคู่สัญญา  ให้ค านวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ มารวมค านวณเป็น single 
entity limit และ group limit ของคู่สัญญา OTC derivatives  

      6.2  กรณี single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying  ให้น ามูลค่าของ  
underlying มาค านวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying  
โดยพิจารณาเสมือนว่ากองทุนได้ลงทุนใน underlying นั้นโดยตรง (ในกรณีของ SN ให้น ามูลค่าของ 
underlying ของการลงทุนใน SN รวมค านวณใน single entity limit และ group limit ของผู้ออก underlying 
ดังกล่าวด้วย)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึง่ (5) (จ)                      
ของประกาศ 
                          ในกรณีที่ underlying เป็นดัชนีตามภาคผนวก 3 ส่วนที่ 6 ข้อ 3.2.3 ให้น ามูลค่าของ 
ตราสารหรือสัญญาที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าวมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit  
ของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาเสมือนวา่กองทุนได้ลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง 

 7.  securities lending   
      ให้น ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมาค านวณเป็น single entity limit และ group limit ของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่กองทุนให้ยืม โดยไม่ต้องค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่ผู้ยืมหลักทรัพย์ 
      ทั้งนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่ใช้ในการค านวณข้างต้น ให้ใช้ market price ของหลักทรัพย์ 
ที่ให้ยืม 
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 8.  reverse repo 

      8.1  กรณีมูลค่าหลักประกันของ reverse repo มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าของ reverse repo  
การค านวณอัตราส่วนการลงทุนให้ค านวณที่ผู้มีภาระผูกพันในการช าระหนี้ตามหลักประกันโดยไม่ต้อง
ค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา reverse repo ก็ได้ 

      8.2  กรณีมูลค่าหลักประกันของ reverse repo มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของ reverse repo  
การค านวณอัตราส่วนการลงทุนให้ค านวณที่ผู้มีภาระผูกพันในการช าระหนี้ตามหลักประกันตามมูลค่า 
ของหลักประกัน และให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา reverse repo ตามมูลค่าที่เป็นส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าของ reverse repo กับมูลค่าหลักประกัน 

      8.3  กรณีกองทุนลงทุนใน reverse repo หลายสัญญา โดยคู่สัญญาของ reverse repo เหล่านั้น
เป็นบุคคลเดียวกัน การพิจารณามูลค่าหลักประกันเทียบกับมูลค่า reverse repo เพื่อการปฏิบัติตาม 8.1  
หรือ 8.2 จะพิจารณาเป็นรายสัญญาก็ได้ หรือจะพิจารณาเป็นมูลค่ารวมของทุกสัญญารวมกันก็ได ้ 

      8.4  การพิจารณามูลค่าของ reverse repo ให้ใช้มูลค่าตามสัญญารวมกับผลประโยชน์ 
ที่กองทุนพึงได้รับจากหลักประกัน ณ วันที่ค านวณ 

 9.  หน่วย private equity 

      ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ว่าจะมี 
การลงทุนเพิ่มเติม ให้น ามูลค่าเงินลงทุนที่เข้าผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว (committed capital) ทั้งจ านวน 
มารวมค านวณเป็นอัตราส่วนการลงทุน single entity limit และ product limit ของหน่วย private equity ด้วย 

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

      1.  กรณี derivatives    
                        1.1  ให้ค านวณ global exposure limit ของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ง) ของประกาศ  ทั้งนี้ ให้น ามูลค่าการลงทุนใน (1) DW  
(2) share warrants (3) TSR และ (4) SN เฉพาะส่วนที่เป็น derivatives แฝง รวมค านวณใน global  
exposure limit ดังกล่าวด้วย 
                        1.2  ในกรณีที่ derivative (รวมถึง SN ในส่วนที่เป็น derivatives แฝง) มี underlying  
เป็น total SIP (total SIP ของ MF หรือ PVD แล้วแต่กรณี) หรือทรัพย์สินตามภาคผนวก 4-PVD  
ส่วนที่ 3 ข้อ 5 ให้น ามูลค่าของ underlying ของ derivatives มาค านวณ product limit โดยถือเสมือนว่า
กองทุนได้ลงทุนใน underlying นั้นโดยตรง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดโดยอาศัยอ านาจ 
ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (จ) ของประกาศ 
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      2.  กรณี securities lending   
                        ให้ค านวณมูลค่า securities lending โดยใช้ market price ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวมกับ
ผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากหลักทรัพย์ดังกล่าวจนถึงวันที่ค านวณ 

      3.  กรณี reverse repo   
                        ให้ค านวณมูลค่า reverse repo โดยใช้ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo รวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo นั้น 

ส่วนที่ 5 : อื่น ๆ  
 1.  ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามภาคผนวก 2 การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บลจ. 
อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้  ทั้งนี้ โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
       1.1  ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
       1.2  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
       1.3  ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจากได้รับค าสั่งขายคืน 
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก  
หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันท าการ 

 2.  ในกรณีที่กองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินใด ๆ โดยอยู่ระหว่างรอรับมอบทรัพย์สินดังกล่าว  
ให้ บลจ. ค านวณสัดส่วนการลงทุนโดยถือเสมือนว่ากองทุนได้มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว      
 3.  กรณีที่เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold  บลจ. สามารถเลือกค านวณอัตราส่วนการลงทุน
ส าหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุนก็ได้ 
 4.  ในการพิจารณาเลือกใช้ credit rating เพือ่ประโยชน์ในการค านวณอัตราส่วนการลงทุน  
ให้ บลจ. ปฏิบัติดังน้ี 
      4.1  กรณีที่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย  สามารถใช้ national scale ได ้เว้นแต่
กรณีเป็นตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ใช้ international scale เท่านัน้ 
      4.2  กรณทีี่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศหรือเป็นการเสนอขายในต่างประเทศ   
ให้ใช้ international scale  ทั้งนี้ บลจ. อาจเลือกใช้ national scale ที่จัดท าโดย CRA ที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล CRA ในต่างประเทศนั้นได้ต่อเมื่อเป็นการลงทุนในประเทศที่มี sovereign 
rating อยู่ในระดับ investment grade โดยให้ปรับลด single entity limit ลงเหลือไม่เกิน 10% ของ NAV 
      4.3  กรณีที่ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศและได้เสนอขายตราสารในประเทศไทย  
สามารถใช้ national scale ได้ 
 5.  ในการค านวณ concentration limit ของ PVD ที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้ บลจ. ค านวณ 
ตามรายกองทุน (ไม่ค านวณแยกตามรายนโยบายการลงทุน)  


