
 
  

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 58/2552 

เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
(ฉบบัท่ี 2) 

______________________________________ 
 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 13 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และขอ้ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ค/1) และ (ค/2) ใน (5) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “(ค/1)  “ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ”์  หมายความวา่   ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้ 
โภคภณัฑห์ลายชนิด โดยดชันีดงักล่าวค านวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
   1.  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) ของ
สินคา้โภคภณัฑ ์
   2.  ดชันีสินคา้โภคภณัฑท่ี์ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ของสินคา้โภคภณัฑสิ์นคา้ใดสินคา้หน่ึง 
   3.  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์าม 2. 
  (ค/2)  “ดชันีเงินเฟ้อ”  หมายความวา่   ดชันีท่ีสร้างขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้น 
อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการ ท่ีบริษทัจดัการแสดงให้เห็นไดว้า่วิธีการค านวณของ
ผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 36 และขอ้ 37 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน   
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 36   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมีสินคา้ตวัแปร 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี  
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(1)  หลกัทรัพย ์
(2)  อตัราดอกเบ้ีย 
(3)  อตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยการเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) เท่านั้น 
(4)  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีของตราสารแห่งหน้ีหรือ 

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาดงักล่าว 
(5)  ทองค า 
(6)  น ้ามนัดิบ 

 (7)  ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9)  
 (8)  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตามขอ้ (7) 

(9)  สินคา้หรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีส านกังานก าหนด  
ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อา้งอิงกบัราคาของสินคา้หรือตวัแปรตามวรรคหน่ึง ราคาท่ี

อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เท่านั้น 
ในกรณีของกองทุนรวม  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม 

วรรคหน่ึงได ้ต่อเม่ือโครงการจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุกรณีดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้  
ขอ้ 37   ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้มีตวัแปรเป็นดชันีตามขอ้ 36 ดชันีดงักล่าวตอ้งมี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
 (1)  เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มูลของ
สินคา้ ตวัแปร หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตาม 
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี  ทั้งน้ี สินคา้ ตวัแปร หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหว 
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย 
 (2)  เป็นดชันีท่ีมีการกระจายน ้าหนกัอยา่งเพียงพอ เวน้แต่เป็นดชันีอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ดชันีตามขอ้ 36 ท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองค าหรือ
น ้ามนัดิบ  

 (ข)  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด้ 
ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ 82(2) หรือขอ้ 85 แลว้แต่กรณี 

(3)  ไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบริษทัจดัการ   
ทั้งน้ี หากสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษทัในเครือ บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
 (4)  มีการแสดงดชันีนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มูล
อยา่งทนัเหตุการณ์”  
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  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 37/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“ขอ้ 37/1   ดชันีท่ีมีการกระจายน ้าหนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศน้ี ใหมี้ลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1)  ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนกัไม่เกินร้อยละยีสิ่บของน ้าหนกัทั้งหมด  
 (2)  ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนกัไม่เกินร้อยละสามสิบหา้ของน ้าหนกั
ทั้งหมดในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด  ทั้งน้ี องคป์ระกอบตวัอ่ืนตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกินอตัราท่ีก าหนด 
ไวใ้น (1)  

ในกรณีของดชันีท่ีมีองคป์ระกอบบางส่วนเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบ  
มิใหถื้อวา่ดชันีดงักล่าวไม่มีการกระจายน ้าหนกัอยา่งเพียงพอเพราะเหตุท่ีองคป์ระกอบดงักล่าวมีน ้าหนกั 
เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดไวต้ามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2)” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 45 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 45   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 43 วรรคหน่ึง (1) และ (3) 
  (1)  หุน้กูอ้นุพนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 16 โดยอนุโลม 
  (2)  ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ี
มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ตราสารดงักล่าวจดัท าขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 14 หรือขอ้ 15(1) (2) 
(3) หรือ (4) 
 (ข) ตราสารดงักล่าวตอ้งอา้งอิงกบัราคาหุน้ ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุน้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 12(1) หรือ (2) 
ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์อตัราดอกเบ้ีย อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อ
การช าระหน้ีของตราสารแห่งหน้ีหรือของผูอ้อกตราสารดงักล่าว และดชันีเงินเฟ้อ  ทั้งน้ี ในกรณีของดชันี  
ตอ้งมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 37 ดว้ย 
 (ค)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีใหสิ้ทธิแก่ผูอ้อกตราสารในการท่ีจะช าระหน้ีตามตราสาร
ก่อนครบอายตุราสาร บริษทัจดัการไดเ้ปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูล้งทุน ลูกคา้ หรือคณะกรรมการ
กองทุน แลว้แต่กรณี ก่อนท าการลงทุน” 
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ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 49 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 49   ในกรณีท่ีกองทุนประสงคจ์ะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือ 
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยนโยบายการลงทุนพร้อมทั้ง
อธิบายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมหรือสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสัญญาหรือตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบัดชันี   
ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตุในการเปล่ียนแปลงการค านวณดชันีและการยกเลิกการค านวณ
ดชันี ตลอดจนแนวทางการด าเนินการของกองทุนในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว” 

 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 82 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 82   นอกจากการค านวณตามขอ้ 81 แลว้  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนการลงทุน
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ในกรณีท่ีการเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิตของผูอ้อกสินคา้ หรือผูท่ี้ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนัของสินคา้ ท่ีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้อา้งอิง  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสินคา้ดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 
โดยถือเสมือนหน่ึงวา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งสินคา้นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลว่งหนา้เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณ  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นสัญญาออปชนั ใหน้บั
มูลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้คูณกบัค่าเดลตา้ของสัญญาออปชนัแทน 
 (2)  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัดชันีดงัต่อไปน้ี  
ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนส าหรับองคป์ระกอบดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี โดยถือเสมือนหน่ึง
วา่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งองคป์ระกอบนั้นโดยตรง  เวน้แต่ในกรณีท่ีองคป์ระกอบดงักล่าวเป็นหรือ
เก่ียวขอ้งกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบ   
  (ก)  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ดต้าม
ขอ้ 37(2) (ข) 
  (ข)  ดชันีท่ีไม่เขา้ลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายน ้าหนกัอยา่งเพียงพอตามขอ้ 37/1 
  (ค)  ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ 
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(high yield bond index)”   
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 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 84 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(5)   ตวัแปรตามขอ้ 36(4) ของสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ตอ้งครอบคลุมความเส่ียงดา้นเครดิต
ทุกกรณี” 

 ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 85 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 “ขอ้ 85   ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
เป็นผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียงต่อเครดิตของผูอ้อกสินคา้หรือผูท่ี้ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ผกูพนั 
ของสินคา้  ใหบ้ริษทัจดัการค านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสินคา้ของตราสารดงักล่าว หรือผูท่ี้ตอ้งช าระหน้ี 
ตามขอ้ผกูพนัของสินคา้  โดยใหค้  านวณอตัราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคา้นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี ใหใ้ช ้
มูลค่าของตราสารดงักล่าวเป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณ 
 ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
ท่ีอา้งอิงกบัดชันี ใหน้ าความในขอ้ 82(2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552      
 
 
 
    (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
หมายเหตุ :  เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี  คือ  เพื่อปรับปรุงสินคา้และตวัแปรในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
และตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีกองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว ้ใหส้อดคลอ้ง 
กบัวิวฒันาการของตราสาร ธุรกรรมทางการเงิน และสภาวการณ์ในปัจจุบนั และเพื่อให้กองทุนสามารถ 
ลงทุนโดยอา้งอิงกบัดชันีกลยทุธ์การลงทุน (investment strategy index) และดชันีเงินเฟ้อได ้ จึงจ าเป็นตอ้ง
ออกประกาศน้ี  


