
 
       ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

       ท่ี สน. 24/2552 
       เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

       _______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัขอ้ 12 และขอ้ 17 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ท าหน้าท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และขอ้ 19(6) และขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน  
ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 
เวน้แต่ขอ้ 65 ถึงขอ้ 70 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  บทนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนต่าง ๆ มีดงัน้ี 
         (ก)  “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนรวม   หรือกองทุนส่วนบุคคล 
         (ข)  “กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชีย”  หมายความวา่   กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้น
เพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัร
เอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives’ 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
         (ค)  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
         (ง)  “กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย”  หมายความวา่   กองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่
กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงมีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของผูล้งทุนรายยอ่ยต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท 
         (จ)  “กองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ซ่ึงมี
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วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  (2)  บทนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสาร มีดงัน้ี 
         (ก)  “หุ้น”  หมายความว่า   หุ้นของบริษทัจ ากัด บริษทัมหาชนจ ากัด หรือ  
นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  ทั้งน้ี มิใหห้มายความรวมถึงหุน้ของบริษทัจดัการลงทุน
ต่างประเทศท่ีมีการด าเนินการในลกัษณะของโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
         (ข)  “หุน้กูร้ะยะสั้น”  หมายความวา่   หุน้กูร้ะยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
  (3)  บทนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ มีดงัน้ี 
         (ก)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ข)  “นายจ้าง”  หมายความว่า   นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน  
ส ารองเล้ียงชีพ 
         (ค)  “บริษทัเครดิตฟองซิเอร์”  หมายความวา่   บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ง)  “บริษทัเงินทุน”  หมายความวา่   บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (จ)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ 
การจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
         (ฉ)  “นิติบุคคลต่างประเทศ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศและเป็นภาคเอกชน 
         (ช)  “บริษทัในเครือ”  หมายความวา่   บริษทัท่ีถือหุน้ของบริษทัจดัการหรือของ
นายจา้งตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดัการหรือของนายจา้ง  
และบริษทัท่ีบริษทัจดัการหรือนายจา้งถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของบริษทันั้น แลว้แต่กรณี 
         (ซ)  “สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย”  หมายความวา่   สถาบนัการเงินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
  (4)  บทนิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ มีดงัน้ี 
         (ก)  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ท่ีตวัตราสาร ท่ีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา หรือท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี คร้ังล่าสุด โดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน  เวน้แต่
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสาร ท่ีผูอ้อกตราสาร



3 
 

หรือคู่สัญญา หรือท่ีบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเป็นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดยสถาบนั 
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีขอ้ก าหนดในประกาศน้ีก าหนดไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง 
         (ข)  “อนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 
         (ค)  “อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได”้ (investment grade)  หมายความวา่   อนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีแต่ละสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน ก าหนดวา่ 
เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีผูล้งทุนสามารถลงทุนได ้
  (5)  บทนิยามเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (structured note) มีดงัน้ี 
         (ก)  “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน”  หมายความวา่   การลงทุน 
ในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   1.  การลดความเส่ียง 
   2.  การลดค่าใชจ่้าย 
   3.  การเพิ่มรายไดข้องกองทุนโดยไม่มีความเส่ียง หรือหากมีความเส่ียง
เพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเลก็นอ้ย 
         (ข)  “การลดความเส่ียง”  หมายความวา่   การลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ยการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้ ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  หรือ
ดว้ยการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี 
         (ค)  “ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยใ์นประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
         (ง)  “ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง”  หมายความวา่   ตราสาร
หรือสัญญาดงัต่อไปน้ี 
   1.  ตราสารทางการเงินหรือสัญญาท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
หรือ 
   2.  หุน้กูอ้นุพนัธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นกูอ้นุพนัธ์ท่ีออกใหม่  เวน้แต่ในขอ้ก าหนดในประกาศน้ีจะแสดงให้เห็นว่า 
ไม่รวมถึงหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
         (จ)  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   และนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงสามารถใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดต้ามกฎหมาย
ของประเทศนั้น และไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
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         (ฉ)  “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และสัญญาอ่ืนในท านองเดียวกนั 
         (ช)  “สัญญาเครดิตอนุพนัธ์” (credit derivatives)  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตหรือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิง
การเงินหรือเศรษฐกิจ  จากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ผูซ้ื้อประกนัความเส่ียง ไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
เรียกวา่ผูข้ายประกนัความเส่ียง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรัพยสิ์นตามสัญญา
เครดิตอนุพนัธ์  โดยแลกกบัการไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมจากผูซ้ื้อประกนัความเส่ียง 
         (ซ)  “ทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์” (reference obligation)  หมายความวา่   
ทรัพยสิ์นหรือสัญญาท่ีสัญญาเครดิตอนุพนัธ์อา้งอิงกบัเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของทรัพยสิ์น
หรือสัญญานั้น หรือของผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคูส่ัญญาดงักล่าว 
         (ฌ)  “ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง” (underlying obligation)  
หมายความวา่   ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว ้และไดรั้บการลดความเส่ียงจากการเขา้ท าสัญญา
เครดิตอนุพนัธ์ในนามของกองทุน 
         (ญ)  “สัญญาซีดีเอส” (single-name credit default swap)  หมายความวา่   สัญญา
เครดิตอนุพนัธ์ท่ีก าหนดทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ไวเ้พียงรายการเดียว 
         (ฎ)  “สัญญาเอฟทีดีเอส” (first-to-default swap)  หมายความวา่   สัญญาเครดิต
อนุพนัธ์ท่ีก าหนดทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ไวห้ลายรายการ  ทั้งน้ี ผูข้ายประกนัความเส่ียง 
มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของทรัพยสิ์นดงักล่าวรายการใด
รายการหน่ึงเป็นรายการแรก  
         (ฏ)  “สัญญาโพรพอร์ชัน่เนทซีดีเอส” (proportionate credit default swap)  
หมายความวา่   สัญญาเครดิตอนุพนัธ์ท่ีก าหนดทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ไวห้ลายรายการ   
ทั้งน้ี ผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ี 
ของทรัพยสิ์นดงักล่าวแต่ละรายการ โดยจะช าระเงินตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาส าหรับทรัพยสิ์น 
แต่ละรายการนั้น 
         (ฐ)  “สัญญาทีอาร์โออาร์เอส” (total rate of return swap)  หมายความวา่   สัญญา
เครดิตอนุพนัธ์ท่ีมีขอ้ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงจ่ายผลตอบแทนในอตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ีย และผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจท่ีลดลงของทรัพยสิ์นตามสัญญา 
เครดิตอนุพนัธ์ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจนกวา่จะเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของ
ทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ หรือจนกวา่สัญญาเครดิตอนุพนัธ์นั้นจะครบอาย ุ เพื่อแลกกบั 
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การท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงโอนผลตอบแทนและผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น
ของทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ใหแ้ก่ตน 
         (ฑ)  “ค่าเดลตา้”  หมายความวา่   อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคา 
ตราสารหรือสัญญา กบัราคาสินคา้หรือตวัแปรของตราสารหรือสัญญา แลว้แต่กรณี 
  (6)  บทนิยามอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการท าธุรกรรม มีดงัน้ี 
         (ก)  “การขายชอร์ต”  หมายความวา่   การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรัพย ์
มาเพื่อส่งมอบ 
         (ข)  “การรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน”  หมายความว่า   การรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนตามประกาศท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ 
บริษทัจดัการสามารถรับช าระหน้ีดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขหรือระยะเวลาท่ีประกาศนั้นก าหนด 
         (ค)  “ค าเสนอซ้ือ”  หมายความวา่   ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการตาม
ประกาศเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 

  ขอ้ 3   การจดัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ให้บริษทัจดัการลงทุนหรือ
แสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ทรัพยสิ์นอ่ืน หรือไปหาดอกผลหรือ
แสวงหาประโยชน์โดยวิธีอ่ืน ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์นท่ีก าหนดไวใ้นภาค 1  ทั้งน้ี 
ภายใตห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นภาค 2  เวน้แต่เป็นกรณีท่ี
อยูภ่ายใตบ้ทเฉพาะกาลตามภาค 3 ได ้

ภาค 1 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น 

____________________ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________________ 

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามประเภทท่ีก าหนดในหมวด 2 ของภาค 1   
ทั้งน้ี ตามลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 1 
  (2)  เปิดเผยขอ้มูลการลงทุนตามหมวด 4 ของภาค 1 
  (3)  เม่ือมีเหตุท่ีท าใหท้รัพยสิ์นท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวข้าดคุณสมบติัท่ีจะลงทุน
หรือมีไวไ้ดต้่อไป  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหมวด 5 ของภาค 1 



6 
 

หมวด 2 
ขอ้ก าหนดประเภททรัพยสิ์นตามลกัษณะของกองทุน 

____________________ 

  ขอ้ 5   ในกรณีของกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคล 
รายยอ่ย  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น หรือเขา้เป็นคู่สัญญาดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมี
นโยบายการลงทุนประเภทเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว ใหก้องทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ 6 ดว้ย 
  (1)  ตราสารแห่งทุนตามส่วนท่ี 1 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (3)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามส่วนท่ี 3 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (5)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยต์่างประเทศตามส่วนท่ี 5 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (6)  เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (7)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 7 ของ 
หมวด 3 ของภาค 1 
  (8)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 10 ของหมวด 3  
ของภาค 1 
  (9)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 11 ของหมวด 3 ของภาค 1 
  (10)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) ถึง (9) โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
  ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคล
ท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือไดม้าซ่ึง 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (5) ได ้

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีกองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หรือกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกบักองทุนรวม
ดงักล่าว การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนดงักล่าวตอ้งเป็นการลงทุนในต่างประเทศ 
เป็นหลกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  โดยประเทศเหล่านั้น 
ตอ้งมีหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นสมาชิกสามญัของ 
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International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรือมีตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นการลงทุนในประเทศ  ไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 13 หรือเงินฝากตามขอ้ 23(1) ท่ีมีอายุ
ของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ากวา่หน่ึงปี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
การส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 
  (2)  เขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 38(4) และขอ้ 40 
  (3)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) หรือ (2) โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน 
  บริษทัจดัการอาจนับมูลค่าของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามวรรคหน่ึง (2) รวมใน
อตัราส่วนของการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึงดว้ยได้ 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีกองทุนเป็นกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
หรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว   
หากกองทุนดงักล่าวมีการลงทุนในต่างประเทศ  บริษทัจดัการตอ้งเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 38(4) และขอ้ 40 

  ขอ้ 8   ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพและกองทุน 
ส่วนบุคคลรายยอ่ย  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น หรือเขา้เป็นคู่สัญญาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ทุกประเภท ท่ีเสนอขายในประเทศ 
หรือมีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
  (2)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11 
  (3)  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 18 
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (5)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศตามส่วนท่ี 5 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (6)  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินสดตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8  
ของหมวด 3 ของภาค 1 
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  (8)  ธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีของธุรกรรมการยมื
หลกัทรัพย ์ตอ้งมีคู่สัญญาเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนัเท่านั้น  และในกรณีของธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรัพยต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 9 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (9)  การขายชอร์ต  ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพย ์
อยูใ่นครอบครอง โดยอนุโลม 
  (10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกลกัษณะ  ทั้งน้ี การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 38(4) ดว้ย 
  (11)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงทุกประเภท 
  (12)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) ถึง (10) โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน 

หมวด 3 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของตราสาร  

และหลกัเกณฑก์ารลงทุน 
____________________ 

ส่วนท่ี 1 
ตราสารแห่งทุน 

____________________ 

  ขอ้ 9   ตราสารแห่งทุน ไดแ้ก่ หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสัญญาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศตามขอ้ 10 
  (2)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11 

  ขอ้ 10   ตราสารแห่งทุนในประเทศ  ไดแ้ก่  ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขาย 
ในประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้ 
  (2)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น  
กองทุนรวมผสม เป็นตน้ 
  (3)  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ี 
โอนสิทธิได ้ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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         (ก)  การลงทุนในตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การลงทุน  
         (ข)  บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหมี้การกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมี
คุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใชสิ้ทธิตามตราสารดงักล่าวไวต้ลอดเวลา 
ท่ีไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารนั้น  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 
  (4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
  (5)  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นหลกัทรัพยต์าม (1) (2) 
(3) หรือ (4)  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 9 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 11   ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ  ไดแ้ก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายใน
ต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน 
ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรือท่ีมีการ
ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
ซ่ึงผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้ดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
  (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ
ท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นตน้  ซ่ึงตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ีดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
ตราสารแห่งหน้ี 

____________________ 

  ขอ้ 12   ตราสารแห่งหน้ี  ไดแ้ก่  หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสัญญาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 13 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 17 
  (3)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงท่ีมีขอ้ก าหนดให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายหน่ึงช าระคืนเงินตน้เต็มจ านวน  และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 11 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 13   ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ  ไดแ้ก่  หลกัทรัพย ์ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอ
ขายในประเทศ หรือมีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากตามขอ้ 14 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไปตามขอ้ 15 

  ขอ้ 14   ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก  ไดแ้ก่ 
  (1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ีธนาคารท่ีมี 
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
  (2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภท 
การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั 
นบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
  (3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินอายไุม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจาก
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นดว้ย หรือ 
         (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั  
อยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดับ 
ความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีส านกังาน
ก าหนดเพิ่มเติม 

  ขอ้ 15   ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
  (1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  ตัว๋เงินคลงั 
         (ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
         (ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนั 
  (2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อนัไดแ้ก่  ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสาร
ภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ  หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั  ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะตามขอ้ 16 ดว้ย 



11 
 

  (3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ ซ่ึงหมายถึง  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ
หุน้กูท่ี้ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์  ท่ีส านกังานอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะทัว่ไป
หรือในลกัษณะจ ากดั  หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั  หรือท่ี
นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผูอ้อก  หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อกหลกัทรัพย์
ไดเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผูถื้อหุน้โดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจาก 
ผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้อ้งมีลกัษณะตามขอ้ 16 ดว้ย 
  (4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หุน้กู ้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ท่ีเสนอขาย
ในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งน้ี หุน้กูด้งักล่าวไม่รวมถึงหุน้กู้
แปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (6)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 
หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผล 
โดยวิธีอ่ืนท่ีส านกังานก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 
  (7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8 
ของหมวดน้ี 
  (8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ี 
ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) หรือขอ้ 14  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 9 ของหมวดน้ี 

  ขอ้ 16   ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 15(2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้าม 
ขอ้ 15(3) ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
  (2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยก าหนด หรือมีผูแ้สดงตน
ต่อบุคคลทัว่ไปวา่พร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้นในราคาดงักล่าว ตามจ านวนและวิธีการ
ท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยก าหนดอยูเ่สมอ โดยไดส่้งส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
ตลอดอายขุองตราสารนั้น   
  (3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
         (ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นตราสาร 
ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้  
เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  ตราสารนั้นตอ้งมี 
อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดเ้ท่านั้น 
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         (ข)  ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ  ตราสารนั้นตอ้งมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
         (ค)  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการ
เสนอขายคร้ังแรก  หากตราสารดงักล่าวไม่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสาร 
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ตราสารนั้นตอ้งมีบริษทัจดัการไม่ต ่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ื้อตราสาร 
ดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 

  ขอ้ 17   ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 13 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมี
การจ่ายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียลอยตวัเท่านั้น 
  การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค ้าประกนัของบุคคลท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 14 และ 
ขอ้ 15 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป  รับอาวลัทั้งจ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มี
ขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั  หรือค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวน
แบบไม่มีเง่ือนไข 

  ขอ้ 18   ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ  ไดแ้ก่  หลกัทรัพยห์รือตราสารท่ีออกโดยบุคคล
ต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ 
  (1)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั ซ่ึงมีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
         (ข)  พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็น 
ผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชน  อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้และไดรั้บการคดัเลือกใหใ้ชใ้นการค านวณดชันีตราสาร
แห่งหน้ีท่ีได้รับการยอมรับจากส านักงาน  ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสาร 
แห่งหน้ีดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย 
         (ข)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีอายตุราสารคงเหลือ 
ไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลงทุน ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก   
ทั้งน้ี ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่าน 
ระบบอินเตอร์เน็ตดว้ย 
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  (3)  ตราสารแห่งหน้ีอ่ืน  อนัไดแ้ก่  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็น 
กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก  
ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีส านกังานก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น  
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 4 ของหมวดน้ี 

ส่วนท่ี 3 
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

____________________ 

  ขอ้ 19   ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ไดแ้ก่  หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซ่ึงมีลกัษณะตามขอ้ 16(1) และ (2)  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นตอ้ง
มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
หรือ 
         (ข)  เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีบริษทัจดัการไม่ต ่ากว่าสามรายเป็นผูซ้ื้อตราสาร
ดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนภายใตก้ารจดัการ 
         ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการค ้าประกนั การค ้าประกนัดงักล่าว
ตอ้งเป็นการค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
  (2)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย 

  ขอ้ 20   ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  กองทุนรวมตลาดเงิน หรือ 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  บริษทัจดัการอาจลงทุน
หรือไดม้าซ่ึงหุน้กูแ้ปลงสภาพตามขอ้ 19 ได ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการไดร้ะบุหลกัเกณฑต์าม (2) และ (3)  ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม
หรือสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  (2)  ในขณะท่ีลงทุนหรือไดม้า มูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวมีมูลค่าสูงกวา่ราคา
ตลาดของหุ้นท่ีรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้น  
  (3)  ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  ใหบ้ริษทัจดัการขายหุน้ท่ีไดรั้บจากการ 
แปลงสภาพนั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดหุ้น้ดงักล่าวมา 
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  การใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามวรรคหน่ึง (3)  หมายความวา่   การแปลงสภาพแห่งสิทธิ
ในหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่วา่การแปลงสภาพดงักล่าวจะเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือเกิด
จากขอ้ก าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 

ส่วนท่ี 4 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

____________________ 

  ขอ้ 21   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ 
ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
  (2)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็น
ประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองค าโดยตรง 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย  หน่วยลงทุนท่ีจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้
ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเช่นกนั 
  (4)  ตอ้งไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

ส่วนท่ี 5 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ 

____________________ 

  ขอ้ 22   ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือ 
มีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  และมีนโยบายหลกัในการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น
ดงัต่อไปน้ี 
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         (ก)  อสังหาริมทรัพย ์ 
         (ข)  หุน้สามญัของบริษทัท่ีมีรายช่ืออยูใ่นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น 
ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  หรือหุ้นสามญั 
ของบริษทัท่ีมีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
  (2)  ตราสารดงักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ  
World Federations of Exchange (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูอ้อกตราสาร     
 (3)  ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  ตราสารท่ีจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็น
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต่์างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเช่นกนั 

ส่วนท่ี 6 
เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด 

____________________ 

  ขอ้ 23   เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดท่ีบริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวเ้พื่อ
เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  หรือ 
  (2)  เป็นเงินฝากระยะสั้นในสถาบนัการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดระยะสั้น 
ท่ีสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตั้งอยูใ่นประเทศท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นต่างประเทศ  ทั้งน้ี การมีไวซ่ึ้งเงินฝากหรือตราสารดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่ออ านวย
ความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน 
หรือเพื่อช าระค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 7 
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

________________ 

  ขอ้ 24   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามขอ้ 10(3) โดยอนุโลม 
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ส่วนท่ี 8 
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

____________________ 

  ขอ้ 25   การท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตอ้งมีคู่สัญญาเป็นผูล้งทุนตามท่ีก าหนดในขอ้ 26 
  (2)  ต้องเป็นการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในหลักทรัพย์หรือ 
ตราสารแห่งหน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้ 27 
  (3)  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  หรือ 
โดยบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั แลว้แต่กรณี  หรือใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีส านกังาน
ยอมรับ 
  (4)  ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์ป็นการลงทุนระยะสั้น และไม่มีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง 
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน 

  ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัจดัการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได ้
เฉพาะกบัสถาบนัการเงินหรือบุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้าม
กฎหมายไทย 
  (1)  ธนาคารพาณิชย ์
  (2)  บริษทัเงินทุน 
  (3)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
  (4)  บริษทัหลกัทรัพย ์
  (5)  บริษทัประกนัภยั 
  (6)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (7)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (8)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (9)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

  ขอ้ 27   ใหบ้ริษทัจดัการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได ้
เฉพาะในหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีเป็นตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
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  (3)  หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET 50  
ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งทุน 

  ขอ้ 28   ในการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุน  ใหบ้ริษทัจดัการ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด ารงมูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่นอ้ยกว่าราคาซ้ือ 
โดยใหใ้ชร้าคาตลาดในการค านวณมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมูลค่า
หลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวลดลงกวา่ราคาซ้ือ บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหมี้การเพิ่ม
หลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี หรือโอนเงินเพื่อใหมู้ลค่ารวมไม่นอ้ยกวา่ราคาซ้ือภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีลดลงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
         (ก)  ด าเนินการใหมี้การโอนเงิน หรือหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 27 
แลว้แต่กรณี ใหแ้ก่กองทุน 
         (ข)  ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี
ท่ีโอนมาตาม (ก) แลว้แต่กรณี 
         ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพและกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย 
  (2)  ห้ามมิให้บริษทัจัดการน าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ีท่ีได้มาจาก 
การท าธุรกรรมดงักล่าวไปขายหรือโอนต่อ  เวน้แต่เป็นการขายตามธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน
ท่ีสามารถท าไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวม 
  (3)  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการเพิ่มวงเงินตามธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนท่ีไดท้ าไว้
กบัคู่สัญญา ไม่วา่มูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีของธุรกรรมดงักล่าวจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หรือไม่ 
  (4)  ค านวณมูลค่าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน โดยใชร้าคาซ้ือหลกัทรัพยห์รือ
ตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว 

ส่วนท่ี 9 
ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์

____________________ 

  ขอ้ 29   การท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นผูล้งทุนตามท่ีก าหนดในขอ้ 30 
  (2)  หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพยข์อง 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์หรือหลกัทรัพยท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย  ์
  (3)  ใช้สัญญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สัญญายมื
และใหย้มืหลกัทรัพยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย  ์
  (4)  ด าเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ในขอ้ 31 ขอ้ 32 และขอ้ 33 

  ขอ้ 30   การท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยต์อ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้มืหลกัทรัพย  ์
  ในกรณีท่ีคู่สัญญาตามวรรคหน่ึงกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื  ผูย้มืตอ้งเป็น
บุคคลดงัต่อไปน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย 
  (1)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื
หลกัทรัพย ์
  (2)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (3)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
  (4)  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
  (5)  ธนาคารพาณิชย ์
  (6)  บริษทัเงินทุน 
  (7)  บริษทัหลกัทรัพย ์
  (8)  บริษทัประกนัชีวิต 
  (9)  กองทุนส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (10)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
  (11)  นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 31   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี  
จากผูย้มื เพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรัพย ์
  (1)  เงินสด 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากตามขอ้ 14 
  (3)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีเป็นตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) 
  (4)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
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  (5)  หนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกนั 
การคืนหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กองทุน โดยธนาคารพาณิชยน์ั้นยินยอมรับผิดในฐานะลูกหน้ีชั้นตน้ 
  (6)  หุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET 50  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน กองทุนจะรับหลกัประกนัดงักล่าว
ไม่ได ้

  ขอ้ 32   ในการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืตามขอ้ 31  บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัตามขอ้ 31(2) (3) (4) หรือ (6)  
หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการสามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนั
ดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
  (2)  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการน าหลกัประกนัตามขอ้ 31(2) (3) (4) หรือ (6) ท่ีกองทุนมี
กรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อ เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรัพย ์
  (3)  ตอ้งด าเนินการใหมี้การด ารงมูลค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
หน่ึงร้อยของมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื 

  ขอ้ 33   ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด  ใหบ้ริษทัจดัการน าเงินสดดงักล่าวไป
ลงทุนโดยทนัทีในทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากตามขอ้ 14  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีเป็นบตัรเงินฝาก
หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
  (3)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีเป็นตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) 
  (4)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตราสารแห่งหน้ีท่ีเป็นตราสารภาครัฐไทยตาม
ขอ้ 15(1) 

  ขอ้ 34   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยข์อง
กองทุนเป็นรายเดือนโดยระบุรายช่ือคู่สัญญา วนั เดือน ปี ท่ีท าธุรกรรม ช่ือ ประเภท และมูลค่า
หลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื ณ วนัท าธุรกรรม อตัราผลตอบแทนต่อปี อายขุองสัญญา ช่ือและประเภทของ
หลกัประกนั และจดัเก็บรายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 
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ส่วนท่ี 10 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

____________________ 

 ขอ้ 35   การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่ท าใหว้ตัถุประสงคห์รือ 
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบ่ียงเบนไปจากวตัถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 (2)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการเขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะเพื่อการลด 
ความเส่ียงเท่านั้น 
         (ก)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในนามของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนส่วนบุคคล 
รายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
         (ข)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ในนามของกองทุน 
  (3)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งมีลกัษณะและเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36 ขอ้ 37 ขอ้ 38 ขอ้ 39 และขอ้ 40 
  (4)  ในกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บ
ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพล่วงหนา้ก่อนเขา้เป็น
คู่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  ทั้งน้ี ในการขอความยนิยอมดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้ง
อธิบายใหค้ณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพเขา้ใจถึงลกัษณะและความเส่ียงของสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าว ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียงก่อนขอรับความยนิยอมดว้ย 

  ขอ้ 36   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมีสินคา้หรือตวัแปร
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หลกัทรัพยห์รือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์
  (2)  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราแลกเปล่ียนเงิน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาในกรณีดงักล่าวได้เฉพาะเพื่อการ
ลดความเส่ียง เท่านั้น 
  (3)  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของตราสารแห่งหน้ี
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาดงักล่าว 
  (4)  ทองค า น ้ามนัดิบ หรือดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงไดร้ะบุการเขา้เป็นคู่สัญญา
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้หรือตวัแปรไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 
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  (5)  สินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 37   ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีตวัแปรเป็นดชันี  ดชันีดงักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เกิดจากการค านวณโดยใชสิ้นคา้หรือตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง 
อันได้แก่  หลักทรัพย์หรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดัชนีกลุ่มหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบ้ีย  
อตัราแลกเปล่ียนเงิน อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารแห่งหน้ี ทองค า น ้ามนัดิบ 
หรือดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์
  (2)  เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มูล
ของสินคา้ ตวัแปร หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ  ทั้งน้ี สินคา้ ตวัแปร หรือปัจจยัดงักล่าว
ตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 
  (3)  ไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
  (4)  เป็นดชันีท่ีนิยมแพร่หลายในตลาดการเงินไทยหรือสากล  และ 
  (5)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอ
ขอ้มูลอยา่งทนัเหตุการณ์ 

  ขอ้ 38   การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 36  ตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หากวตัถุประสงคข์องการเขา้เป็นคู่สัญญาเพื่อการลดความเส่ียงโดยสินคา้หรือ 
ตวัแปรของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวไม่ใช่ตวัแปรเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 
สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้นั้นตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งผลตอบแทนของ
สินคา้หรือตวัแปรกบัผลตอบแทนของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง อยูร่ะหวา่งอตัราท่ีส านกังาน
ก าหนด 
  (2)  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการเขา้เป็นคู่สัญญาออปชนัท่ีผกูพนักองทุนในฐานะผูใ้ห้สัญญา 
(option writer)  เวน้แต่เป็นสัญญาออปชนัท่ีมีขอ้ผกูพนัให้ส่งมอบสินคา้ท่ีกองทุนมีอยูแ่ลว้อยา่งเพียงพอ
ตามขอ้ผกูพนันั้นในขณะเขา้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว 
  (3)  การช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ส้ินสุดลง   
สินคา้นั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิ 
รับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
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  (4)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตอ้งกระท าในศูนยซ้ื์อขาย 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  หรือในกรณีท่ีกระท านอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ตอ้งเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
หรือผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ขอ้ 39   นอกจากเง่ือนไขในการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม 
ขอ้ 38 แลว้ การเขา้เป็นคู่สัญญาเครดิตอนุพนัธ์ในนามของกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  ใหก้องทุนเขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ประเภทสัญญาซีดีเอส  
สัญญาเอฟทีดีเอส  สัญญาโพรพอร์ชัน่เนทซีดีเอส  หรือสัญญาทีอาร์โออาร์เอส 
  (2)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในนามของกองทุนตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน  
  (3)  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
 Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานตามท่ีส านกังานยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย  และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืน   
         (ข)  ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสัญญาเครดิตอนุพนัธ์นั้นอา้งอิงเส่ือมเสียไป   
         (ค)  ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สัญญา 

  ขอ้ 40   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงไดก้ระท า 
นอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ใหบ้ริษทัจดัการทราบทุกวนัท่ีสิบหา้และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็น
วนัหยดุท าการของบริษทัจดัการ  ใหค้  านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
  (2)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   
ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหบ้ริษทัจดัการ 
ทราบทนัที 
  (3)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมให้มีการลา้งฐานะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เม่ือบริษทัจดัการร้องขอได้ 

  ขอ้ 41   เม่ือบริษทัจดัการไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนแลว้  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมิไดมี้วตัถุประสงค์
เพื่อการลดความเส่ียง  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการใหมี้การกนัหรือแยกทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพ
ซ่ึงมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตอ้งช าระหน้ีหรือช าระค่าสินคา้
เม่ือส้ินสุดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญานั้น  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีส านกังานก าหนด 
  (2)  ในกรณีท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาออปชนัตามขอ้ 38(2) ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการใหมี้การด ารงสินคา้ตามสัญญาดงักล่าวไวอ้ยูต่ลอดเวลาจนกวา่จะส้ินสุดสัญญานั้น 

  ขอ้ 42   การจดัประเภทสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี  
หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ให้พิจารณาจากลกัษณะของสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีสินคา้เป็นตราสารแห่งทุน หรือมีตราสารแห่งทุนเป็น
องคป์ระกอบในการค านวณตวัแปร  ใหถื้อเป็นตราสารแห่งทุน 
  (2)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีสินคา้เป็นตราสารแห่งหน้ี  หรือมีตราสารแห่งหน้ีเป็น
องคป์ระกอบในการค านวณตวัแปร  หรือมีตวัแปรเป็นอตัราดอกเบ้ีย อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือ
เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของตราสารแห่งหน้ี   ให้ถือเป็นตราสารแห่งหน้ี 
  (3)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงมีสินคา้เป็นตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทนุ  หรือมีตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
เป็นองคป์ระกอบในการค านวณตวัแปร  หรือมีตวัแปรเป็นอตัราดอกเบ้ียหรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ใหถื้อเป็นตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ส่วนท่ี 11 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

____________________ 

  ขอ้ 43   ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงซ่ึงกองทุนจะ 
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหล้งทุนหรือมีไวไ้ด ้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวตอ้งไม่ท าใหก้ารจดัการกองทุนเบ่ียงเบนไปจาก
วตัถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และตอ้งไม่ท าใหก้องทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกวา่ 
มูลค่าการลงทุน 
  (2)  ตราสารดงักล่าวมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัสินคา้หรือตวัแปรท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ 36 
  (3)  ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวจะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรับมอบ
ทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเป็นประเภทท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้
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  การขอความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการยืน่ค าขอตามรูปแบบและวิธีการ 
ท่ีส านกังานก าหนด พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 
  (1)  โครงสร้างและรายละเอียดของตราสารดงักล่าว 
  (2)  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในตราสารดงักล่าว 
  (3)  วิธีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของตราสารดงักล่าว 
  (4)  การบริหารความเส่ียง 
  (5)  การเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูล้งทุน 
  (6)  การบนัทึกบญัชีในงบการเงิน 

  ขอ้ 44   ในกรณีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมี
ลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงได ้ ก่อนการลงทุนในตราสารดงักล่าว บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของตราสารดงักล่าว 
ไปยงัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยทุกวนัท่ีสิบหา้และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของบริษทัจดัการ ใหค้  านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
         (ข)  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มูลค่ายติุธรรมของตราสารดงักล่าวไปยงัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ทนัที 
         (ค)  ในกรณีท่ีตราสารดงักล่าวมีขอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือ นอกจากขอ้ตกลงตาม 
(ก) และ (ข) แลว้  บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหก้องทุนไถ่ถอน
ตราสารดงักล่าวก่อนครบอายตุราสารเม่ือบริษทัจดัการร้องขอได ้
  (2)  เปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูล้งทุน ลูกคา้ หรือคณะกรรมการกองทุน  
แลว้แต่กรณี  ในกรณีท่ีตราสารดงักล่าวใหสิ้ทธิแก่ผูอ้อกในการท่ีจะช าระหน้ีตามตราสารก่อนครบอายตุราสาร  
  ในกรณีที่บริษทัจัดการมิได้ด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้การให้ความเห็นชอบ 
เป็นอนัส้ินสุดลงทนัทีในเวลาท่ีลงทุนโดยมิไดด้ าเนินการดงักล่าว 

  ขอ้ 45   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 43 วรรคหน่ึง (1) และ (3) 
  (1)  หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16 โดยอนุโลม 
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  (2)  ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้  ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ตราสารดงักล่าวจดัท าขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 14 หรือ 
ขอ้ 15(1) (2) (3) หรือ (4) 
         (ข)  ตราสารดงักล่าวตอ้งอา้งอิงกบัราคาหุน้ ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุน้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 12(1) 
หรือ (2)  ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์ ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ หรืออตัราดอกเบ้ีย  ทั้งน้ี ในกรณีของดชันี
ตอ้งมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 37(2) (3) และ (4) ดว้ย 
         (ค)  ตราสารดงักล่าวมีขอ้ก าหนดใหผู้อ้อกช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวนให้แก่ 
กองทุนเม่ือครบอายตุราสาร  เวน้แต่เป็นตราสารท่ีไม่ช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวนเม่ือครบอายตุราสาร 
ซ่ึงส านักงานให้ความเห็นชอบแลว้  และบริษทัจดัการไดจ้ดัให้มีขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
ตามขอ้ 44 วรรคหน่ึง (1) 
         (ง)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูอ้อกตราสารในการท่ีจะช าระหน้ีตาม 
ตราสารก่อนครบอายตุราสาร บริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูล้งทุน ลูกคา้ หรือ
คณะกรรมการกองทุน แลว้แต่กรณี ก่อนท าการลงทุน 

หมวด 4 
การเปิดเผยขอ้มูลการลงทุน 
____________________ 

  ขอ้ 46   ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีท่ีกองทุนจะลงทุนเป็นตราสารท่ีให้สิทธิแก่ 
ผูอ้อกตราสารในการท่ีจะช าระหน้ีตามตราสารก่อนครบอายตุราสาร  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูล้งทุน ลูกคา้ หรือคณะกรรมการกองทุน แลว้แต่กรณี ก่อนท าการลงทุน 

  ขอ้ 47   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีในประเทศตาม 
ขอ้ 13  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 18  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ้ 19  หรือเงินฝากตาม 
ขอ้ 23(1)  เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
และสัดส่วนเงินลงทุนดงักล่าวต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยแบ่งขอ้มูลตามกลุ่มดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
         (ข)  กลุ่มตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือ
บริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
         (ค)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
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         (ง)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  รายละเอียดและอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก  
หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
  (3)  ในกรณีของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีบริษทัจดัการตั้งไวใ้นแผนการลงทุน
ส าหรับกลุ่มตราสารตาม (1) (ง)  ทั้งน้ี ในกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง
ดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย 
  การจดัท าขอ้มูลตามวรรคหน่ึงในกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบาย 
การลงทุน  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าขอ้มูลดงักล่าวแยกตามนโยบายการลงทุน 

  ขอ้ 48   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้ 47 ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีของกองทุนรวม ใหเ้ปิดเผยเป็นรายเดือนทางเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
  (2)  ในกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรายเดือน
และรายงานรายปี 
  การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 47 วรรคหน่ึง (2) อาจใชว้ิธีเปิดเผยรายละเอียดและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดงักล่าวเป็นรายกลุ่มตามขอ้ 47 วรรคหน่ึง (1) (ก) ถึง (ง) แทนการเปิดเผยเป็นรายตวัก็ได ้

  ขอ้ 49   ในกรณีท่ีกองทุนประสงคจ์ะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือ 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยนโยบายการลงทุนพร้อม
ทั้งอธิบายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ
สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นหรือไดท้ า
สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลไวก่้อนวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการหรือสัญญาดงักล่าวก่อนการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจะเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้หรือ 
ตวัแปรตามขอ้ 36(4)  ใหบ้ริษทัจดัการส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติต่อส านกังานเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีบริษทัจดัการจะส่งหนังสือดงักล่าวไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี 
หากส านกังานมิไดแ้จง้ผลการพิจารณาใหบ้ริษทัจดัการทราบภายในสิบหา้วนั  ใหถื้อวา่ส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบหนงัสือนั้นแลว้ 
  หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติตามวรรคสองตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและ
ความเส่ียงของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าว ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียงดว้ย 
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  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสาร
ท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  ให้บริษทัจัดการจดัท า
ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธท่ี์ใชใ้นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาหรือตราสาร
ดงักล่าว ตลอดจนผลก าไรหรือผลขาดทุนท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะไดรั้บ 
  (2)  การวิเคราะห์ความเส่ียงของคู่สัญญา ในกรณีของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขาย
นอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (3)  แผนรองรับในการช าระหน้ีตามสัญญาหรือตราสารดงักล่าว 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง  
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ 
กองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของผูล้งทุนตั้งแต่ 
หน่ึงลา้นบาทขึ้นไป 

  ขอ้ 51   ให้บริษทัจดัการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้ 50 ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวม จดัส่งขอ้มูลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในหา้วนัท าการ 
นับแต่วนัท่ีมีการลงทุนหรือได้มาซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสารท่ีมีลักษณะของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัเก็บส าเนาขอ้มูลดงักล่าวเพื่อใหส้ านกังานสามารถ
ตรวจสอบไดด้ว้ย 
  (2)  ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคล ใหจ้ดัส่งขอ้มูลใหลู้กคา้ หรือต่อคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 

หมวด 5 
การด าเนินการเม่ือมีเหตุท่ีท าใหท้รัพยสิ์นขาดคุณสมบติั 

ท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้
____________________ 

  ขอ้ 52   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นหมวด 2 และหมวด 3 ของภาคน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนไวแ้ลว้  หากต่อมา
ทรัพยสิ์นดงักล่าวมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไป จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถมีไวเ้พื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ ให้บริษทัจดัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจาก
ส านกังาน 
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ภาค 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน 

____________________ 

  ขอ้ 53   ขอ้ก าหนดในภาคน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบั 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (2)  กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย  
  (3)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 54   ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทุน
ทัว่ไปในหมวด 1 ของภาค 2 
  (2)  จดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ
กองทุนเฉพาะประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 ถึงหมวด 11 ของภาค 2 
  (3)  ใหด้ าเนินการเม่ือมีเหตุท่ีท าใหก้ารลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนตามท่ีก าหนดในหมวด 12 ของภาค 2  

  ขอ้ 55   การค านวณอตัราส่วนเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในภาคน้ีส าหรับกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณแยกตามรายยโยบายการลงทุน 
แทนการค านวณตามรายกองทุน  เวน้แต่อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 58 
  ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนของทรัพยสิ์นท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ   
ใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุนสามารถลงทุนไดเ้พิ่มเติมตามขอ้ 5 วรรคหน่ึง (10)  
ใหบ้ริษทัจดัการค านวนแยกตามรายนโยบายการลงทุนแทนการค านวนตามรายกองทุน 

หมวด 1 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทุนทัว่ไป 

____________________ 

  ขอ้ 56   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนได ้โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
  (1)  ตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) 
  (2)  เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นท่ีเทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศตาม 
ขอ้ 23(2) 
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  ขอ้ 57   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศตาม 
ขอ้ 15(2) หรือขอ้ 18(1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี
สินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
  ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง 
เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละยีสิ่บของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ี
มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน 

  ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
อาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีนายจา้งหรือบริษทัในเครือของนายจา้งเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ทั้งน้ี มิใหน้บัรวมตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) ซ่ึง
นายจา้งเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญาในอตัราส่วนดงักล่าว 
  ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงมิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีนายจา้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมนั้น 
  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  นบัทรัพยสิ์นทุกประเภทท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา รวมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 
  (2)  นบัรวมการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีได้
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในทรัพยสิ์นของนายจา้ง หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีส านกังาน
ก าหนด 

  ขอ้ 59   มิใหน้ าความในขอ้ 58 มาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัอตัราส่วนไม่เกินร้อยละหา้ 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) 
  (2)  การจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนายจา้งมากกวา่หน่ึงรายและมีจ านวน
นายจา้งท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนันอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนนายจา้งทั้งหมด 
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ส่วนท่ี 1 
อตัราส่วนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์น 

หรือคู่สัญญา 
____________________ 

  ขอ้ 60   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ี
นอกเหนือจากขอ้ 57  หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีสินคา้เป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน 
ร้อยละสามสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  เวน้แต่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 58  ใหใ้ชอ้ตัราส่วน
ตามขอ้ 58 แทน 
  ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง  
ตอ้งไม่เกินร้อยละยีสิ่บของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขาย 
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน 
  การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์น  
ทุกประเภทท่ีผูอ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั   
ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเหล่านั้น รวมในอตัราส่วนการ
ลงทุนดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 61   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดังต่อไปน้ี  ท่ีธนาคารท่ีมี 
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง  
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือ
คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  เวน้แต่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 58  
ใหใ้ชอ้ตัราส่วนตามขอ้ 58 แทน 
  (1)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 13 
  (2)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามส่วนท่ี 3 ในหมวด 3 ของภาค 1  
  (3)  เงินฝากตามขอ้ 23(1) 
  (4)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามส่วนท่ี 10 ในหมวด 3 ของภาค 1 หรือ 
  (5)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตามภาค 1 หมวด 3 ส่วนท่ี 11 
  การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์นตาม 
ขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (5) และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) ท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนดงักล่าวเป็น 
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ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไว้
รวมในอตัราส่วนดงักล่าว  โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย ์หากธนาคารพาณิชยน์ั้นเป็นสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ  ให้นับทรัพยสิ์นท่ีธนาคารต่างประเทศดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วน 
การลงทุนดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ค  านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการ
ด าเนินงานของกองทุนเขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว 

  ขอ้ 62   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ 
โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั 
หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศตามขอ้ 10 ท่ีบริษทัจดทะเบียนเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา   
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอน
หมดไป 
  (2)  หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยู่ระหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหุน้
รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 13 หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ้ 19   
ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (5)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามส่วนท่ี 7 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
  (6)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 18   
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามขอ้ 21  หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย ์
ต่างประเทศตามขอ้ 22  
  (7)  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามส่วนท่ี 10 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีคู่สัญญามี
อนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
  (8)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้แฝงตามส่วนท่ี 11 ในหมวด 3  
ของภาค 1 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
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  ตราสารแห่งทุนตามวรรคหน่ึง (1) และตราสารแห่งหน้ีตามวรรคหน่ึง (3) มิให้
หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจดัให้เป็นตราสารแห่งทุนตามขอ้ 10(2) หรือ 
ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 15(6) 
  การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและทรัพยสิ์น 
ตามขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) ท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 63   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ี 
ก าหนดไวใ้นขอ้ 60 ขอ้ 61 และขอ้ 62 เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง  
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละหา้ของ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (2)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือค านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 
ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี 
จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

  ขอ้ 64   ในกรณีของกองทุนรวมท่ีประสงค์จะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุ้น  นอกจาก
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ีแลว้  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ท่ีบริษทัใด 
เป็นผูอ้อก เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการตอ้งไม่ถึงร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทันั้น  เวน้แต่เป็นการไดม้าเน่ืองจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

ส่วนท่ี 2 
อตัราส่วนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ 

____________________ 

  ขอ้ 65   ในส่วนน้ี 
  “กลุ่มกิจการ”  หมายความวา่   บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี 
ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 



33 
 

  ขอ้ 66   ความในส่วนน้ีมิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน  
  (2)  กองทุนรวมมีประกนั 
  (3)  กองทุนรวมวายภุกัษ์ 
  (4)  กองทุนรวมสึนามิ 
  (5)  กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงิน 
ทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ
ของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 
  (6)  กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามมาตรการสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

 ขอ้ 67   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร  บริษทัจดัการอาจขอผอ่นผนั 
การด าเนินการตามส่วนน้ีต่อส านกังานส าหรับการลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
ท่ีมิใช่กองทุนรวมตามขอ้ 66 ซ่ึงเป็นกองทุนรวมพิเศษตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

 ขอ้ 68   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ 
โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกินอตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกวา่ 
 (1)  ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 
 (2)  อตัราท่ีค านวณไดจ้ากน ้าหนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัช้ีวดั (benchmark)  
ของกองทุนนั้นรวมกบัร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนนั้น  ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้ง 
เป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 
การลงทุนของกองทุนนั้น  

 ขอ้ 69   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย  
หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการค านวณ
ตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้น  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยมี 
มูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินอตัราท่ีค านวณไดจ้าก 
น ้าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัรวมกบัร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักล่าวสูงกวา่อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 ขอ้ 63  แลว้แต่กรณี 
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 มิใหน้ าความในขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 ขอ้ 63  มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึง 

 ขอ้ 70   ใหบ้ริษทัจดัการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามขอ้ 68 และขอ้ 69 ตาม 
งบการเงินรวมท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยล่าสุด  เวน้แต่ในกรณีท่ีไม่มีการจดัท างบการเงินรวม ใหพ้ิจารณา 
ตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุดท่ีส่งต่อกระทรวงพาณิชย ์

ส่วนท่ี 3 
อตัราส่วนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น 

____________________ 

  ขอ้ 71   ในกรณีของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว  ้
ซ่ึงเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา  
เป็นจ านวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละส่ีสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทุนรวมส าหรับกองทุนรวมท่ีมีอายนุอ้ยกวา่หน่ึงปี  
แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด มิใหค้  านวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน
เขา้ในอตัราส่วนดงักล่าว 
  อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีการก าหนดอายุโครงการ
ตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป  ทั้งน้ี เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 72   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบระยะเวลาบญัชีใด   
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัต่อส านกังานเพื่อไม่ตอ้งน าการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก 
บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมค านวณ
อตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 71 ไดส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

  ขอ้ 73   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
และตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนั
ทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

  ขอ้ 74   ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
หน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมได้  
ไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
ของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการ 
  (2)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
ของทุกกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 
  หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เท่านั้น  แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 75   ในกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย   
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าวได ้โดยไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้น ไดไ้ม่เกินร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือ
กองทุนส่วนบคุคลรายยอ่ย  เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่
เกณฑม์าตรฐาน  ใหล้งทุนหรือมีไวไ้ดไ้ม่เกินร้อยละสิบของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
หรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย 
  (2)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมมีประกนัดงัน้ี 
         (ก)  กองทุนรวมมีประกนัประเภทรับประกนัเงินลงทุนและผลตอบแทน  
ลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
         (ข)  กองทุนรวมมีประกนัประเภทรับประกนัเฉพาะเงินลงทุนทั้งจ านวน  
ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคล 
รายย่อย 
         (ค)  กองทุนรวมมีประกนัประเภทรับประกนัเฉพาะเงินลงทุนเพียงบางส่วน   
ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลประสงคจ์ะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน 
และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ร่วมกนั   
บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวภ้ายใตอ้ตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ท่ีสูงกวา่ ได ้
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  หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  หมายความว่า   หน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เท่านั้น   
แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 76   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อการลดความเส่ียงเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยู ่

  ขอ้ 77   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของ  
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 
ยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอนหรือกองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลาซ่ึงก าหนดช่วงห่าง 
ของวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังก่อนและคร้ังใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารดังกล่าว   
หรือกองทุนรวมปิด 

  ขอ้ 78   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย 
มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

  ขอ้ 79   บริษทัจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในนามของกองทุนได้  
โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ทั้งน้ี  
การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษทัจัดการค านวณโดยใช้มูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ให้ยืม   
รวมผลประโยชนท่ี์พึงไดรั้บจนถึงวนัท่ีค านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว 

ส่วนท่ี 4 
ขอ้ก าหนดในการค านวณอตัราส่วน 

____________________ 

  ขอ้ 80   ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบแสดงสิทธิใน 
การซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพนัธบตัรเอเชีย   
หรือธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย ใหน้บั
มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงของใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนส าหรับหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ดงักล่าวท่ีก าหนดในประกาศน้ี  โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยอ์า้งอิง
นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจไม่นบัมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อา้งอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาท่ีก าหนดตามส่วนท่ี 1 ของ
หมวด 1 ในภาคน้ีก็ได ้
         มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงท่ีน ามาค านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงใหมี้
มูลค่าเท่ากบัมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีกองทุนไดล้งทุน 
หรือมีไว ้
  (2)  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ 
เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งช าระตามตราสารนั้นรวมใน
อตัราส่วนท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าว 
         (ข)  นบัมูลค่าของหุน้ท่ีรองรับรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง   
โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในหุน้ท่ีรองรับนั้นโดยตรง  ทั้งน้ี มูลค่าของหุน้ท่ีรองรับใหใ้ช้
มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดงักล่าว 
แลว้แตก่รณี 
  (3)  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วน 
การลงทุนดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  นบัมูลค่าท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งช าระตามตราสารนั้นรวมใน
อตัราส่วนท่ีผูอ้อกตราสารดงักล่าว 
         (ข)  นบัมูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยอ์า้งอิง  
โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นโดยตรง  ทั้งน้ี มูลค่าของหลกัทรัพยอ์า้งอิง
ดงักล่าว ใหใ้ชม้ลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งอิงนั้นซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ 
  (4)  ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพนัธบตัรเอเชีย  ใหบ้ริษทัจดัการ
ค านวณอตัราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  นบัมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพนัธบตัรเอเชียท่ีกองทุนไดล้งทุน
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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         (ข)  นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมพนัธบตัรเอเชียดงักล่าวลงทุนหรือมีไว ้ 
รวมในอตัราส่วนส าหรับทรัพยสิ์นท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุน
หรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 
  (5)  ในกรณีของธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ การนบัมูลค่าของของหลกัทรัพยท่ี์
ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์ ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตาม (1) โดยอนุโลม 

  ขอ้ 81   การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการ
ค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 58 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) ใหน้บัมูลค่าท่ี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีหนา้ท่ีตอ้งช าระตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมค านวณในอตัราส่วนของบุคคล 
ท่ีเป็นคู่สัญญาดงักล่าว   เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญานั้นในศูนยซ้ื์อขาย 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  บริษทัจดัการไม่ตอ้งค านวณมูลค่าและอตัราส่วนตามท่ีก าหนดในขอ้ดงักล่าว 

  ขอ้ 82   นอกจากการค านวณตามขอ้ 81 แลว้  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนท่ี 
ผูอ้อกสินคา้ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือผูท่ี้ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้  โดยใหค้  านวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง   ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้เป็นผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียงต่อเครดิตของผูอ้อกสินคา้หรือผูท่ี้ตอ้ง
ช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้ โดยใหใ้ชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นมูลค่าท่ีใช ้
ในการค านวณ  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชนั ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ซ่ึงคูณกบัค่าเดลตา้ของสัญญาออปชนั 

  ขอ้ 83   การค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามขอ้ 84 และทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงจากสัญญาดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสัญญาเครดิตอนุพนัธ์  ใหใ้ชมู้ลค่าขั้นสูง 
ท่ีคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพนัธ์มีหนา้ท่ีตอ้งช าระตามสัญญา เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณอตัราส่วน 
การลงทุนตามประกาศน้ี 
  (2)  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 
หากคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพนัธ์นั้นมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในอนัดบัท่ีสูงกวา่หรือเทียบเท่ากบั
อนัดบัความน่าเช่ือถือของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง  ใหใ้ชส่้วนต่างของมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวหกัดว้ยมูลค่าขั้นสูงท่ีคู่สัญญามีหนา้ท่ีตอ้งช าระตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์  ทั้งน้ี มิใหใ้ช้
มูลค่าส่วนต่างท่ีต ่ากวา่ศูนยใ์นการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
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  ขอ้ 84   สัญญาเครดิตอนุพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ้ 83 ตอ้งเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ความเส่ียงดา้นเครดิต หรือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือ
เศรษฐกิจ ของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัคู่สัญญาในสัญญาเครดิต
อนุพนัธ์ทั้งจ านวน 
  (2)  ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงจากสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ตอ้งเป็น
ทรัพยสิ์นชนิดเดียวกนักบัทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี  
         (ก)  ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงและทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ 
มีผูอ้อกเป็นบุคคลเดียวกนั 
         (ข)  ล าดบัท่ีกองทุนจะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์อยู่
ในล าดบัก่อนหรือล าดบัเดียวกนักบัล าดบัท่ีกองทุนจะไดรั้บช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนั
ความเส่ียง 
         (ค)  สัญญาเครดิตอนุพนัธ์มีขอ้ก าหนดใหถื้อวา่ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนั 
ความเส่ียงและทรัพยสิ์นตามสัญญาเครดิตอนุพนัธ์เกิดการผิดนดัช าระหน้ีในเวลาเดียวกนั เม่ือมี 
การผิดนดัช าระหน้ีของทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึง และ 
         (ง)  กองทุนสามารถส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงใหคู้่สัญญา 
อีกฝ่ายหน่ึงได ้ในกรณีท่ีสัญญาเครดิตอนุพนัธ์มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนส่งมอบสินคา้ให้คู่สัญญาดงักล่าว 
  (3)  อายคุงเหลือของสัญญาเครดิตอนุพนัธ์เท่ากบัอายคุงเหลือของทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
การประกนัความเส่ียง  เวน้แต่เป็นสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ท่ีมีอายคุงเหลือมากกวา่อายคุงเหลือของ
ทรัพยสิ์นดงักล่าวอยา่งไม่มีนยัส าคญั 
  (4)  สกุลเงินของสัญญาเครดิตอนุพนัธ์และทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 
เป็นสกุลเงินเดียวกนั  
  (5)  ตวัแปรตามขอ้ 36(3) ของสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ตอ้งครอบคลุมความเส่ียง 
ดา้นเครดิตทุกกรณี 
  (6)  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation) ระหวา่งความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียงกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ 
ตอ้งไม่สูงจนเกินไป ทั้งน้ี ให้บริษทัจดัการก าหนดขั้นสูงของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม 
ในการเขา้ท าธุรกรรม ซ่ึงค่าขั้นสูงดงักล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยท่ีคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจดัการลงทุนดว้ย 
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  ขอ้ 85   ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
เป็นผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียงต่อเครดิตของผูอ้อกสินคา้หรือผูท่ี้ตอ้งช าระหน้ีตาม 
ขอ้ผกูพนัของสินคา้  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสินคา้ของตราสารดงักล่าว หรือผูท่ี้ตอ้ง
ช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้  โดยใหค้  านวณอตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง  
ทั้งน้ี ใหใ้ชมู้ลค่าของตราสารดงักล่าวเป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณ 

  ขอ้ 86   ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงมีขอ้ก าหนดท่ี
อาจมีผลใหก้องทุนไดรั้บช าระหน้ีเป็นทรัพยสิ์น  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าว
รวมในอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 58 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) แลว้แต่กรณี 
ในทนัทีเสมือนกองทุนไดล้งทุนในทรัพยสิ์นนั้นแลว้  เวน้แต่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 85 ให้ปฏิบติัตาม 
ขอ้ 85 แทน 

  ขอ้ 87   ในการค านวณอตัราส่วนตามขอ้ 58 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 62 และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) 
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 88 ดว้ย 
  (1)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
บริษทัจดัการจะค านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว  หรือค านวณ
อตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้
  (2)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หน่ึงรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรือผูค้  ้าประกนั  บริษทัจดัการจะเลือกค านวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ 
ผูค้  ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได ้

  ขอ้ 88   การค านวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนัตาม
ขอ้ 87 จะท าไดต่้อเม่ือบุคคลดงักล่าวไดท้ าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน สลกัหลงัโอน
ประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากดัความรับผิดของผูส้ลกัหลงั  หรือค ้าประกนั
ตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

หมวด 2 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว 

____________________ 

  ขอ้ 89   มิใหน้ าอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (6) ขอ้ 74 
หรือขอ้ 75 มาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อเป็น
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ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะ
เดียวกบักองทุนรวมหน่วยลงทุน  หากเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนดงักล่าวมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด
กองทุนรวมหน่ึง โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
นั้น และ 
  (2)  บริษทัจดัการแจกจ่ายเอกสารแสดงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงผูล้งทุนควรทราบ
ของกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการไปลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน  ทั้งน้ี  เอกสารดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ช่ือ ประเภท และอายโุครงการกองทุนรวม 
         (ข)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
         (ค)  ความเส่ียงของกองทุนรวม 
         (ง)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 
  การแจกจ่ายเอกสารตามวรรคหน่ึง (2) ส าหรับกรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุน   
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจกจ่ายเอกสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูล้งทุนไปพร้อมกบัหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั 

  ขอ้ 90   มิใหน้ าความในขอ้ 74 และขอ้ 75 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมหน่วยลงทุน
และกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยอ่ืนใดท่ีมิใช่กรณีตามขอ้ 89  โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
หน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าว  
ณ ส้ินวนั ไดไ้ม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
  (2)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหน่ึงไดไ้ม่เกิน 
ร้อยละสิบหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 
  (3)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละหา้
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
  หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่มิใหห้มายความรวมถึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 91   มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 75 มาใชบ้งัคบักบักองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมี
นโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมหน่วยลงทุน 
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หมวด 3 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ 
และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 

____________________ 

  ขอ้ 92   มิใหน้ าอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 61 ขอ้ 62  และขอ้ 63 มาใชบ้งัคบักบั 
การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์เป็นผูอ้อก หรือ 
เงินฝากในธนาคารพาณิชย ์ โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีบุคคลใดเป็น 
ผูอ้อกหรือคู่สัญญา แลว้แต่กรณี มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อกหรือคู่สัญญารายนั้น  
ไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหน้บัทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงและ
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบุคคลดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือ
คู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

หมวด 4 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมท่ีมีการกระจาย 
การลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน และกองทุนส่วนบุคคล 

ท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 
____________________ 

  ขอ้ 93   มิให้น าอัตราส่วนตามข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 90  
แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 และขอ้ 62 มิใหน้ ามาใชใ้นกรณีท่ีกองทุนตามหมวดน้ีลงทุน
หรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) หรือทรัพยสิ์นท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดซ่ึ้งบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั 
หรือคู่สัญญา  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 
เม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น  
ไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (2)  ในกรณีท่ีกองทุนตามหมวดน้ีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุน 
ส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมหน่วยลงทุน  
         (ก)  มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (6) มาใชบ้งัคบักบัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  หากกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ
หรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศดว้ย   
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ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศไดไ้ม่เกินร้อยละ 
ยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
         (ข)  มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 90 มาใชบ้งัคบักบัการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนแต่ละ 
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (3)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 62 หรือขอ้ 63 มิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีกองทุนตาม 
หมวดน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกนัหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวม 
ดงักล่าว โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
หรือสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน  เวน้แต่เป็นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นท่ีมีผูป้ระกนัของกองทุนนั้นเป็นผูอ้อกหรือเป็นคู่สัญญา กรณีน้ีใหย้งัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ 
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 61 ขอ้ 62 หรือขอ้ 63 แลว้แต่กรณี 

หมวด 5 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับ 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

____________________ 

  ขอ้ 94   มิใหน้ าความในขอ้ 64 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

หมวด 6 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมเพื่อแกไ้ข 

ปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
____________________ 

  ขอ้ 95   มิใหน้ าความในขอ้ 61 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาการด ารง 
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์เฉพาะในส่วนท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีท่ี 
ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตราสาร หรือ 
ท่ีผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ โดยใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
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หมวด 7 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมวายภุกัษ ์

____________________ 

  ขอ้ 96   มิใหน้ าความในขอ้ 64 มาใชบ้งัคบั โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุน
หรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัใดบริษทัหน่ึง ไดไ้ม่ถึงร้อยละยีสิ่บหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทันั้น  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมวายภุกัษเ์น่ืองจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมมีไวซ่ึ้งหุน้ท่ีไดม้านั้นเกินกวา่อตัราส่วนท่ีก าหนดไวไ้ด ้

  ขอ้ 97   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัท่ี
กระทรวงการคลงัเป็นผูข้ายหุ้นดงักล่าวใหก้องทุนรวมวายุภกัษ ์ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุน
หรือมีไวซ่ึ้งหุ้นดงักล่าวไดไ้ม่ถึงร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น  
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าวเน่ืองจากการรับช าระหน้ี 
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมมีไวซ่ึ้งหุ้นท่ีไดม้านั้นเกินกวา่อตัราส่วนท่ีก าหนดไวไ้ด ้

  ขอ้ 98   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัท่ี
กระทรวงการคลงัเป็นผูข้ายหุ้นดงักล่าวให้กองทุนรวมวายภุกัษ ์ มิใหน้ าความในขอ้ 61 ขอ้ 62 วรรคหน่ึง 
(1) (2) (3) และ (4) และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมวายภุกัษ ์ โดยใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุ้น หลกัทรัพย ์และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมวายภุกัษ ์มีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะบริษทันั้น ไม่เกินร้อยละหา้สิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 87 และขอ้ 88 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีบริษทัดงักล่าวเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นหรือธนาคารพาณิชย ์ 
ใหน้บัเงินฝากในธนาคารดงักล่าวท่ีมิใช่เงินฝากในบญัชีเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมวายภุกัษ ์
รวมในอตัราส่วนดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 99   มิใหน้ าความในขอ้ 71 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมวายภุกัษใ์นรอบระยะเวลา
บญัชีแรกท่ีไดจ้ดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  และในรอบระยะเวลาบญัชีของสามปีสุดทา้ย
ก่อนวนัส้ินอายโุครงการจดัการกองทุนรวมวายภุกัษ ์
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หมวด 8 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 

ส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
____________________ 

  ขอ้ 100   อตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 61 ขอ้ 62 ขอ้ 63 ขอ้ 74 และขอ้ 90  มิใหน้ ามาใช้
บงัคบักบักองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
  นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงแลว้ ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการ
กองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 1 ของภาคน้ี ต่อส านกังานได ้

หมวด 9 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมสึนามิ 

__________________ 

  ขอ้ 101   มิใหน้ าอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 64  มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมสึนามิ 

  ขอ้ 102   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัต่อส านกังานมิใหน้ าอตัราส่วนท่ี
ก าหนดในขอ้ 71 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมสึนามิได ้

หมวด 10 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม  และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมี 

นโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั  
____________________ 

  ขอ้ 103   มิใหน้ าอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 73 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว    
  ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงเป็นกองทุนดงัต่อไปน้ี ให้อยูภ่ายใตบ้งัคบัของ 
อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 104 ดว้ย 
  (1)  กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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  (2)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม   
  (3)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศรวมกนัโดยเฉล่ีย 
ในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  หรือ 
  (4)  กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตาม  
(1) (2) หรือ (3) 

  ขอ้ 104   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือ 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนตามขอ้ 103 วรรคสอง  
(1) (2) (3) หรือ (4)  ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีกองทุนตามขอ้ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) มีนโยบายการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศใด แลว้แต่กรณี โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าว  หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 89 วรรคหน่ึง (2) โดยอนุโลมแลว้  
มิใหน้ าอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (4) หรือ (6) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักองทุนนั้น 
  (2)  ในกรณีท่ีกองทุนตามขอ้ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่เขา้ลกัษณะ 
ตามขอ้ 104(1)  มิใหน้ าอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (4) หรือ (6) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั  
โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละตราสารของ 
กองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าว ณ ส้ินวนัไดไ้ม่เกิน 
อตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ด หรือ 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศใด ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนตามขอ้ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) นั้น  เวน้แต่ในกรณีท่ีกองทุนตามขอ้ 103  
วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) ดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐานหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว ให้บริษทัจดัการลงทุน
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ด หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศใด ไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ 103 วรรคสอง (1) 
(2) (3) หรือ (4) นั้น 
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         (ข)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ด หรือ 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศใด ไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ั้น หรือจ านวนตราสารท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศนั้น แลว้แต่กรณี 

หมวด 11 
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
____________________ 

  ขอ้ 105   อตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 63 และขอ้ 64 มิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามมาตรการสนบัสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี  
10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

  ขอ้ 106   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัต่อส านกังานมิใหน้ าอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 71 มาใชบ้งัคบั ส าหรับกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามมาตรการสนบัสนุน 
การลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

หมวด 12 
การด าเนินการเม่ือมีเหตุท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วน 

____________________ 

  ขอ้ 107   ในกรณีของกองทุนรวมเปิดท่ีก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ทุกวนัท าการ กองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังก่อน
และคร้ังใหม่ห่างกนันอ้ยกวา่สิบหา้วนั หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หากการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร 
ท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีมิใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ของกองทุนดงักล่าวเกินอตัราส่วนท่ี 
ก าหนดตามขอ้ 77 หรือขอ้ 78 แลว้แต่กรณี โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดต้ราสารมาเพิ่มเติม   
ใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวใหมี้มูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินอตัราส่วนตาม 
ขอ้ดงักล่าวภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีตราสารนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนด 

  ขอ้ 108   ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากท่ีกองทุนรวม 
ลงทุนหรือมีไวเ้กินอตัราส่วนท่ีก าหนดตามขอ้ 71  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวใหมี้มูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละส่ีสิบหา้ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  ทั้งน้ี ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยเฉล่ียตั้งแต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนั้นจนถึงวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่า
เป็นไปตามอตัราส่วนดงักล่าว 
  เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่ารวม
โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละส่ีสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการให้ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจง้ใหส้ านกังานทราบภายในหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานจาก
บริษทัจดัการกองทุนรวมดว้ย 
  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหน่ึงได ้ส านกังานอาจสั่งให้ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 109   ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบริษทัใดตามสัดส่วน 
จ านวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู ่หากการใชสิ้ทธินั้นจะเป็นเหตุใหก้องทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของ 
บริษทัดงักล่าวมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี   บริษทัจดัการอาจซ้ือหุน้เพิ่มทุนนั้น 
โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะภายในช่วง 
ระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุน้หมดสิทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนนั้น 

  ขอ้ 110   ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ในขณะท่ี
ลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี   
หากต่อมา ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนนั้น มีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว 
โดยเหตุดงัต่อไปน้ี  ให้บริษทัจดัการด าเนินการแกไ้ขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดภายในสามสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการประกาศใหท้ราบถึงเหตุดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บ 
ผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ 
ระหวา่งแกไ้ขการด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพิกถอนหมดไป  หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 
  (2)  ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 111   ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นขณะท่ีกองทุนเขา้ท าธุรกรรม  
มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 79  หากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกิน 
อตัราส่วนดงักล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งธุรกรรม 
การใหย้มืหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไปก็ได้ 
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  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีก าหนดพร้อมสาเหตุ  และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี ทราบภายใน 
สามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยน์ั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนด พร้อมทั้ง 
จดัท าส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

  ขอ้ 112   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 107 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้า 
เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี  หากต่อมามีมูลค่าเกิน 
อตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน หรือจากการรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น 
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดพร้อมสาเหตุ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือ
ลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้น 
มีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนด พร้อมทั้งจดัท าส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพื่อใหส้ านกังาน 
สามารถตรวจสอบได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ 
ของบริษทัใดเกินอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 64  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีก าหนดใหบ้ริษทัจดัการสามารถรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนได ้
  (2)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จ านวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว   
เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน และ 
  (3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดังกล่าว  
เป็นผลให้กองทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ   
บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บการยกเวน้การท าค าเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น
หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยืน่ค  าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือตามประกาศท่ีออกตามความ 
ในมาตรา 247  ทั้งน้ี การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  ให้บริษทัจดัการลดสัดส่วนตามสัดส่วน
ของหุ้นของบริษทัจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนไดม้าจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 
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  ขอ้ 113   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี  หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว 
โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 107 ถึงขอ้ 112  และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือ
ไดท้รัพยสิ์นมาเพิ่มเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้
  ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง 
ทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนดพร้อมสาเหตุ และ 
ส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือ 
ลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นมี
มูลค่าเกินอตัราส่วนท่ีก าหนด พร้อมทั้งจดัท าส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการเพื่อใหส้ านกังาน
สามารถตรวจสอบได ้

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

  ขอ้ 114   ในกรณีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตาม 
ประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรือเกิน 
อตัราส่วนท่ีก าหนดตามประกาศน้ี  บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าว 
ต่อไปก็ได ้ แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่าย 
ทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีของกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ท่ี 
ไดข้ายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนัซ่ึงไดมี้การ 
ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ในวนัก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  โดยใหบ้ริษทัจดัการ 
ปฏิบติัตามขอ้ 117 แทน 

  ขอ้ 115   ในวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  หากบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ของกองทุนเป็นไปตามอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  แต่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าว 
ต่อไปก็ได ้ แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

  ขอ้ 116   ในกรณีของกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ท่ีไดข้ายหน่วยลงทุนคร้ังแรก   
หรือในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนัซ่ึงไดมี้การท าสัญญา 
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รับจดัการกองทุนส่วนบุคคลแลว้ ก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเพื่อกองทุน เป็นไปตาม 
ประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรือเกิน
อตัราส่วนท่ีก าหนดส าหรับกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ท่ีก าหนดตามประกาศน้ี  บริษทัจดัการจะยงัคง 
มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนต่อไปได ้ แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมี 
ก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการอาจคง
ทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ   
  (2)  ในกรณีของกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น 
กองทุนรวมในวนัท่ีหรือภายหลงัจากวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเลือก 
ท่ีจะลงทุนส าหรับการลงทุนคร้ังแรกใหเ้ป็นไปตามประเภทท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ 
กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานได ้ ทั้งน้ี การลงทุนคร้ังต่อไปของกองทุนรวมดงักล่าว 
ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั (3) 
  (3)  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นใด ๆ  เวน้แต่เป็นกรณีตาม (5)  
หรือเป็นกรณีท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือสัญญารับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล  แลว้แต่กรณี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวม 
และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลแลว้ 
  (4)  อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นตาม (1) หรือ (2) ใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดอตัราส่วนการลงทุนส าหรับ 
กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ซ่ึงใชบ้งัคบัในวนัก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
  (5)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นตาม (1) หรือ (2) ถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือจนเป็นเหตุ 
ใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตาม (4) ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไป 
ตาม (4) ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 117   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 28/2549  เร่ือง การลงทุนและ 
การมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  จนกวา่จะ
ไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 118   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 28/2549  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

__________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และเพื่อเพิ่มเติมหลกัเกณฑก์ารลงทุนหรือการแสวงหาประโยชน์จากหลกัทรัพย ์
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือทรัพยสิ์นอ่ืน ในกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหน่ึง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนและวตัถุประสงค์ของกองทุน และเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
เพื่อใหค้รอบคลุมทั้งในกรณีท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวจดัตั้งในรูปแบบทัว่ไปและ 
ในรูปของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  ดงันั้น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 28/2549  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อ
เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 


