
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 24/2552 
   เร่ือง  การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

(ฉบับประมวล) 
 
 
           

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ประกอบกับข้อ 12 และข้อ 17 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  
และข้อ 19(6) และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส านักงานออกข้อก าหนด
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไปเว้นแต่ข้อ 65 ถึงข้อ 70 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป 
 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
 (1) บทนิยามที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่าง ๆ มีดังนี้ 
  (ก) “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนรวม   หรือกองทุนส่วนบุคคล 
  (ข) “กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”  หมายความว่า   กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives  Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
  (ค) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
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  (ง) “กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย”  หมายความว่า   กองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ลงทุนรายย่อยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท 
  (จ) “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ”  หมายความว่า   กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นโครงการแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
  (ฉ)1 “กองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า  กองทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1.2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.3 กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
  (ช)4 “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ”  หมายความว่า   กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
 (2) บทนิยามที่เกี่ยวข้องกับตราสาร มีดังนี้ 
  (ก) “หุ้น”  หมายความว่า   หุ้นของบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงหุ้นของบริษัทจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีการ
ด าเนินการในลักษณะของโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
  (ข) “หุ้นกู้ระยะสั้น”  หมายความว่า   หุ้นกู้ระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ 
  (ค)5 “ตราสารแห่งหนี้”  หมายความรวมถึงศุกูก  เว้นแต่ข้อก าหนดในประกาศนี้ 
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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  (ง)6 “ศุกูก”  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยง
เทียบเคียงได้กับตราสารหนี้ทั่วไป และเป็นไปตามหลักชาริอะห์ 
  (จ)7 “เงินฝาก”  หมายความรวมถึงเงินฝากอิสลาม  เว้นแต่ข้อก าหนดในประกาศนี้ 
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
  (ฉ)8 “เงินฝากอิสลาม”  หมายความว่า   ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ และ 
มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้น 
จากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 
  (ช)9 “หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า  หน่วยลงทุนหรือตราสาร
ดังต่อไปนี้ 
   1.10 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.11 ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1. 
 (3) บทนิยามที่เกี่ยวข้องกับกิจการ มีดังนี้ 
  (ก) “ธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
  (ข) “นายจ้าง”  หมายความว่า   นายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  (ค) “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์”  หมายความว่า   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (ง) “บริษัทเงินทุน”  หมายความว่า   บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
  (จ) “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                                                        
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
10ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
11ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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  (ฉ) “นิติบุคคลต่างประเทศ”  หมายความว่า   นิติบุคคลที่จัดต้ังตามกฎหมายต่างประเทศ
และเป็นภาคเอกชน 
  (ช)12 ยกเลิกทั้ง (ช) 
  (ซ)13 “สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย”  หมายความว่า   สถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
  (ฌ)14 “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
  (ญ)15 “เจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรือที่มีสิทธิในการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 (4) บทนิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีดังนี้ 
  (ก)16 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ก 
  (ข) “อันดับความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ 
  (ค) “อันดับที่สามารถลงทุนได้” (investment grade)  หมายความว่า   อันดับความ
น่าเชื่อถือที่แต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน ก าหนดว่าเป็นอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ 
 (5) บทนิยามเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (structured note) มีดังนี้ 
  (ก) “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน”  หมายความว่า   การลงทุน 
ในทรัพย์สินเพื่อกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
   1.  การลดความเสี่ยง 
   2.  การลดค่าใช้จ่าย 

                                                        
12 ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
13ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
14ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
15ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
16ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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   3.  การเพิ่มรายได้ของกองทุนโดยไม่มีความเสี่ยง หรือหากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 
  (ข) “การลดความเสี่ยง”  หมายความว่า   การลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
จากการที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนด้วยการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  หรือด้วยการเข้าเป็น
คู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี 
  (ค) “ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  (ค/1)17 “ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์”  หมายความว่า   ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้า 
โภคภัณฑ์หลายชนิด โดยดัชนีดังกล่าวค านวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
   1.  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
   2.  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
   3.  ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 2. 
  (ค/2)18 “ดัชนเีงินเฟ้อ”  หมายความว่า   ดัชนีที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อน
อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินค้าและบริการ ที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการค านวณของ
ผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
  (ง) “ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง”  หมายความว่า   ตราสารหรือ
สัญญาดังต่อไปนี้ 
   1.  ตราสารทางการเงินหรือสัญญาที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
หรือ 
   2.  หุ้นกู้อนุพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ 
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่  เว้นแต่ในข้อก าหนดในประกาศนี้ 
จะแสดงให้เห็นว่าไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์ 
  (จ) “ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   และนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตาม

                                                        
17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
18ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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กฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของ
ประเทศนั้น และได้รับการยอมรับจากส านักงาน 
  (ฉ) “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาอ่ืนในท านองเดียวกัน 
  (ช) “สัญญาเครดิตอนุพันธ์” (credit derivatives)  หมายความว่า   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือ
เศรษฐกิจ  จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อประกันความเสี่ยง ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย
ประกันความเสี่ยง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ซื้อประกันความ
เสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์   
โดยแลกกับการได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมจากผู้ซื้อประกันความเสี่ยง 
  (ซ) “ทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์” (reference obligation)  หมายความว่า   
ทรัพย์สินหรือสัญญาที่สัญญาเครดิตอนุพันธ์อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของทรัพย์สินหรือ
สัญญานั้น หรือของผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาดังกล่าว 
  (ฌ) “ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง” (underlying obligation)  หมายความว่า   
ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ และได้รับการลดความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาเครดิตอนุพันธ์ในนาม
ของกองทุน 
  (ญ) “สัญญาซีดีเอส” (single-name credit default swap)  หมายความว่า   สัญญาเครดิต
อนุพันธ์ที่ก าหนดทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์ไว้เพียงรายการเดียว 
  (ฎ) “สัญญาเอฟทีดีเอส” (first-to-default swap)  หมายความว่า   สัญญาเครดิตอนุพันธ์ 
ที่ก าหนดทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์ไว้หลายรายการ  ทั้งนี้ ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้องช าระเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของทรัพย์สินดังกล่าวรายการใดรายการหนึ่ง
เป็นรายการแรก 
  (ฏ) “สัญญาโพรพอร์ชั่นเนทซีดีเอส” (proportionate credit default swap)  หมายความว่า   
สัญญาเครดิตอนุพันธ์ที่ก าหนดทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์ไว้หลายรายการ  ทั้งนี้ ผู้ขายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระเงินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของทรัพย์สินดังกล่าว
แต่ละรายการ โดยจะช าระเงินตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในสัญญาส าหรับทรัพย์สินแต่ละรายการน้ัน 
  (ฐ) “สัญญาทีอาร์โออาร์เอส” (total rate of return swap)  หมายความว่า   สัญญาเครดิต
อนุพันธ์ที่มีข้อก าหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงจ่ายผลตอบแทนในอัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตรา
ดอกเบี้ย และผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจที่ลดลงของทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์ 
ให้แก่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของทรัพย์สินตามสัญญา
เครดิตอนุพันธ์ หรือจนกว่าสัญญาเครดิตอนุพันธ์นั้นจะครบอายุ  เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยง
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โอนผลตอบแทนและผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินตามสัญญาเครดิต
อนุพันธ์ให้แก่ตน 
  (ฑ) “ค่าเดลต้า”  หมายความว่า   อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสาร
หรือสัญญา กับราคาสินค้าหรือตัวแปรของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 
 (6) บทนิยามอื่น ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม มีดังนี้ 
  (ก) “การขายชอร์ต”  หมายความว่า   การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อส่งมอบ 
  (ข) “การรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน”  หมายความว่า   การรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน
ตามประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้บริษัทจัดการสามารถ 
รับช าระหนี้ดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ประกาศนั้นก าหนด 
  (ค) “ค าเสนอซื้อ”  หมายความว่า   ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ 

(ง)19  “เงินกองทุน”  หมายความว่า   เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ 
สถาบันการเงินต่างประเทศ ดังนี้ 
          1. 20  ในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์  หมายถึง   เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ 
ที่จดทะเบียนในประเทศ แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ  
โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III 
          2. 21  ในกรณีที่เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ  หมายถึง   เงินกองทุนส าหรับ 
สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III 
 ข้อ 322 การจัดการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือแสวงหา
ประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอ่ืน หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยวิธีอ่ืน ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเภททรัพย์สินที่ก าหนดไว้ในภาค 1 และภายใต้
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในภาค 2 เว้นแต่ 
 (1)23  เป็นกรณีที่อยู่ภายใต้บทเฉพาะกาลตามภาค 3 

                                                        
19 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15)  

ลงวันท่ี 16/06/2557 
20 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15)  

ลงวันท่ี 16/06/2557 
21 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15)  

ลงวันท่ี 16/06/2557 
22 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 14)  

ลงวันท่ี 02/06/2557 
23 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 14)  

ลงวันท่ี 02/06/2557 
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 (2)24  เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ  
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมลงทุนหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขภายใต้กรอบการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับตาม Part II: the Product Restrictions of Qualifying CIS ซึ่ง
อยู่ใน Appendix C: Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of Understanding on Streamlined 
Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
 
 ข้อ 3/125 เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้  การพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของ
ทรัพย์สินตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)26 เป็นอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังล่าสุดที่ได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ส านักงานยอมรับ 
 (2)27 เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก)28 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหรือคู่สัญญา  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้หมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (support 
credit) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจ าเป็น 
  (ข)29 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
 

ภาค 1 
หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัประเภททรัพย์สิน 

 
หมวด 1 

                                                        
24 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 14) ลง

วันท่ี 02/06/2557 
25ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
26ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
27ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
28ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
29ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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บททัว่ไป 
 

 ข้อ 430 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)313233 ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามประเภทที่ก าหนดในหมวด 2 และหมวด 2/1 ของภาค 1  
ทั้งนี้ ตามลักษณะของตราสารและหลักเกณฑ์การลงทุนที่ก าหนดในหมวด 3 ของภาค 1 
 (2)34 เปิดเผยการลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 4 ของภาค 1 
 (3)35 เมื่อมีเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้  ให้บริษัทจัดการ
ปฏิบัติตามหมวด 5 ของภาค 1 
 

หมวด 2 
ข้อก าหนดประเภททรัพย์สินตามลกัษณะของกองทุน 

 
 ข้อ 4/136 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนส่วนบุคคลที่มี
นโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว  ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวต้องลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2/1 ด้วย 
 
 ข้อ 537 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือเข้าเป็นคู่สัญญาดังต่อไปนี้  เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อยได้ 
 (1)38 ตราสารแห่งทุนตามส่วนที่ 1 ในหมวด 3 

                                                        
30ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
31ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
32 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15)  

ลงวันท่ี 16/06/2557 
33 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16)  

ลงวันท่ี 08/04/2558 
34ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
35ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
36ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
37ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
38ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (2)39 ตราสารแห่งหนี้ตามส่วนที่ 2 ในหมวด 3 
 (3)40 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามส่วนที่ 3 ในหมวด 3 
 (4)41 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนที่ 4 ในหมวด 3 
 (5)42 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศตามส่วนที่ 5 ในหมวด 3 
 (5/1)4344 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 5/1 
 (6)45 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมทองค าเป็นกองทุนรวม
ต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามส่วนที่ 4 ในหมวด 3 
 (6/1)46 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามส่วนที่ 13 ในหมวด 3 
 (7)47 เงินฝากตามส่วนที่ 6 ในหมวด 3 
 (8)48 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 7 ของหมวด 3 
 (9)49 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 10 ของหมวด 3 
 (10)50 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 11 ของหมวด 3 

                                                        
39ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
40ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
41ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
42ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
43ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
44ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
45ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
46ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
47ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
48ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
49ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
50ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (11)51 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (1) ถึง (10) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน 
 5253 ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นกองทุนรวมทองค า ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึงและข้อ 5/1 
 54 ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและข้อ 5/2 
 55 ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและข้อ 6 
 
 ข้อ 5/156 ในกรณีของกองทุนรวมทองค า นอกจากทรัพย์สินและสัญญาที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 แล้ว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทองค าแท่งตามข้อ 45/2 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศให้อยู่ภายใต้บังคับ 
ข้อ 6 ด้วย 
 
 ข้อ 5/257 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อ 5 เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน
ลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้เฉพาะทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
 (1)58 ตราสารแห่งหนี้ตามส่วนที่ 2 ในหมวด 3 

                                                        
51ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
52ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
53ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
54ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
55ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
56ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
57ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
58ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (2)59 เงินฝากตามส่วนที่ 6 ในหมวด 3 
 (3)60 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (4)61 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถือเป็นตราสารแห่งหน้ี 
 62 ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ 6 ด้วย 
 

ข้อ 5/363   การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการลงทุน 
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพล่วงหน้าก่อน 
การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว  ทั้งนี้ ในการขอความยินยอม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องอธิบาย
ให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน 
หน่วยลงทุนดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงก่อนขอรับความยินยอมด้วย 

64ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุน 
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวต้องมีภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(derivatives exposure) ไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นด้วย 
 
 ข้อ 6 ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว การลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยประเทศเหล่านั้นต้องมีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 

                                                        
59ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
60ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
61ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
62ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
63 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
64 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
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(IOSCO)  หรือมีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนในประเทศ  ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)65 เป็นการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ ากว่าหนึ่งปี  โดยเป็น 
การลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษา 
สภาพคล่องของกองทุน 
 (2) เข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 38(4) และข้อ 40 
 (3) ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (1) หรือ (2) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 บริษัทจัดการอาจนับมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง (2) รวมในอัตราส่วนของ
การลงทุนในต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งด้วยได้ 
 
 ข้อ 7 ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุน
สว่นบุคคลรายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว  หากกองทุนดังกล่าว 
มีการลงทุนในต่างประเทศ  บริษัทจัดการต้องเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปร 
เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 38(4) และข้อ 40 
 
 ข้อ 866 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือเข้าเป็นคู่สัญญาดังต่อไปนี้  เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย 
 (1)67 หลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุกประเภท ที่เสนอขายในประเทศ หรือ 
มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (2)68 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 11 
 (3)69 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศตามข้อ 18 

                                                        
65ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
66ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
67ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
68ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
69ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (4)70 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนที่ 4 ในหมวด 3 
 (5)71 ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศตามส่วนที่ 5 ในหมวด 3 
 (5/1)72 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ใน (1) หรือ (2) ของข้อ 45/3 
 (6)73 เงินฝากตามส่วนที่ 6 ในหมวด 3 
 (7)74 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8 ของหมวด 3 
 (8)75 ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ในกรณีของธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ ต้องมี
คู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันเท่านั้น  และในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 9 ในหมวด 3 
 (9)76 การขายชอร์ต  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง โดยอนุโลม 
 (10)77 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกลักษณะ  ทั้งนี้ การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 38(4) ด้วย 
 (11)78 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทุกประเภท 
 (12)79 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (1) ถึง (11) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน 

หมวด 2/180 
                                                        
70ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
71ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
72ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
73ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
74ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
75ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
76ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
77ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
78ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
79ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
80ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกบัประเภททรัพย์สินส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน  
และกองทุนส่วนบุคคลทีม่ีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 

 
 ข้อ 8/181 ในหมวดนี้ 
 82 “อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก” (portfolio duration)  หมายความว่า   อายุถัวเฉลี่ยแบบ 
ถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ 
 
 ข้อ 8/283 ภายใต้บังคับข้อ 8/3 และข้อ 8/4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน หรือ 
เข้าเป็นคู่สัญญาดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มี
นโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว 
 (1)84 ตราสารแห่งหนี้ตามส่วนที่ 2 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (2)85 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามส่วนที่ 3 ในหมวด 3 ของภาค 1 ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนหรือ
โดยบริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ  ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอน 
การจดทะเบียนหรือการได้รับอนุญาตให้ท าการซื้อขายหมดไป 
 (3)86 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ดังต่อไปนี้ 
  (ก)87 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ 
  (ข)88 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน 
                                                        
81ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
82ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
83ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
84ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
85ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
86ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
87ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
88ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 89 หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 (4)90 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่ 4 ของหมวด 3 ในภาค 1  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 
 (5)9192 เงินฝากตามส่วนที่ 6 ในหมวด 3  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 
 (6)93 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามส่วนที่ 10 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (7)94 ทรัพย์สินอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
 ข้อ 8/39596 ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 8/2(1)  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 8/2(2) ที่กองทุนจะลงทุน
หรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)9798 มีก าหนดวันช าระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกินสามร้อยเก้าสิบ
เจ็ดวันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าท าสัญญา 
 (2)99100 มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย 

                                                        
89ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
90ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
91ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
92ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
93ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
94ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
95ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
96ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
97ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
98ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
99ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
100ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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  (ก)101102 อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระยะสั้น 
  (ข)103104 อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือระยะยาว 
  (ค)105106 อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบไว้ 
 (3)107108 ไม่ใช่ตราสารแห่งหนี้ดังต่อไปนี้ 
  (ก)109110 หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะด้อยสิทธิในท านองเดียวกัน 
  (ข)111112 หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี 
  (ค)113 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
  (ง)114 ศุกูก 

                                                        
101ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
102ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
103ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
104ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
105ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
106ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
107ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
108ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
109ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
110ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
111ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
112ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
113ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
114ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 115 ความในวรรคหนึ่ง (2)  ให้ใช้บังคับกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากตามข้อ 8/2(5)  และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 8/2(6) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนด้วย 
 
 ข้อ 8/4116 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 8/2 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามหมวดนี้ 
บริษัทจัดการต้องด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 
สามเดือน 
 
 ข้อ 8/5117 กรณีที่กองทุนรวมตามหมวดนี้มีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  
เกินสามเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลาห้าวันท าการไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ก็ตาม  
ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)118 จัดท ารายงาน โดยระบุอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกองทุนรวม และสาเหตุ 
ที่ไม่สามารถด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักตามข้อ 8/4 ได้  และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (ก)119 ส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใน 
สามวันท าการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันท าการดังกล่าว 
  (ข)120 จัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ 
 (2)121 ด าเนินการแก้ไขให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 
สามเดือน ภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
นับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันท าการดังกล่าว  เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้ส านักงาน 
เห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอันท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 

                                                        
115ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
116ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
117ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
118ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
119ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
120ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
121ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 (3)122 จัดท ารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักได้ โดยให้ระบุ
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกองทุนรวม และวันที่สามารถแก้ไขได้  และด าเนินการตาม (1) (ก) และ 
(ข) โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 8/6123 ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักณ ขณะใด
ขณะหนึ่งให้เหลือไม่เกินสามเดือน  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงว่าระยะเวลา
ตามข้อ 8/5(2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 
 (1)124 จัดท ารายงานเมื่ออายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินสี่เดือน และทุกคร้ัง
ที่เพิ่มขึ้นเกินหนึ่งเดือน ตามล าดับ  โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระส าคัญตามข้อ 8/5(1) โดยอนุโลม 
 (2)125 ส่งรายงานตาม (1) ต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายในสามวันท าการ 
นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
 (3)126 จัดเก็บส าเนารายงานตาม (1) ไว้ที่บริษัทจัดการ 
 

หมวด 3 
ข้อก าหนดเกี่ยวกบัลกัษณะของตราสาร  

และหลกัเกณฑ์การลงทุน 
 

ส่วนที ่1 
ตราสารแห่งทุน 

 
 ข้อ 9 ตราสารแห่งทุน ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาดังต่อไปนี้ 
 (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศตามข้อ 10 
 (2) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 11 

                                                        
122ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
123ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
124ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
125ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
126ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 ข้อ 10 ตราสารแห่งทุนในประเทศ  ได้แก่  ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือ 
มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 
 (1) หุ้น 
 (2) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 
 (3) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้   
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
  (ข) บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ
ซึ่งมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
 (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 9 ของหมวดนี้ 
 
 ข้อ 11127 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ  ได้แก่ หุ้นหรือหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 
เกี่ยวกับตราสารดังกล่าวได้อย่างสม่ าเสมอ ดังต่อไปนี้ 
 (1)128 หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เป็น
สมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) 
 (2)129 หุ้นของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS) และหุ้นดังกล่าวมิได้มีลักษณะตาม (1) 

                                                        
127 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
128 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
129 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
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(3)130 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน  
หรือที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น   
ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ด้วย 
 

ส่วนที ่2 
ตราสารแห่งหนี้ 

 
 ข้อ 12 ตราสารแห่งหนี้  ได้แก่  หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาดังต่อไปนี้ 
 (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 13 
 (2) ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศตามข้อ 17 
 (3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีข้อก าหนดให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งช าระ
คืนเงินต้นเต็มจ านวน  และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 11 
ของหมวดนี้ 
 
 ข้อ 13 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ  ได้แก่  หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ 
หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากตามข้อ 14 
 (2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไปตามข้อ 15 
 
 ข้อ 14131 ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่ 
 (1)132 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัลผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ าประกัน 
 (2)133 ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งก าหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเป็นต๋ัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                                                        
130 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
131ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
132ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
133ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (3)134 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ 
  (ก)135 อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจาก 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นด้วย หรือ 
  (ข)136 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน อยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายใต้ชื่อ Standard & Poor s หรือ Moody s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
 
 ข้อ 15137 ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป  ได้แก่ 
 (1)138 ตราสารภาครัฐไทย  อันได้แก่ 
  (ก)139 ตั๋วเงินคลัง 
  (ข)140 พันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
  (ค)141 พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย  
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ าประกัน 
 (2)142 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อันได้แก่  ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐ
ไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย

                                                        
134ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
135ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
136ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
137ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
138ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
139ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
140ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
141ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
142ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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ต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมี
ลักษณะตามข้อ 16 ด้วย 
 (3)143 ตราสารที่เปลี่ยนมือได้  ซึ่งหมายถึง  พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้
ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์  ที่ส านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือ 
ในลักษณะจ ากัด  หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่ก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง  หรือที่นิติ
บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก  หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ 
ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจาก 
ผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามข้อ 16 ด้วย 
 (4)144 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น
พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ 
 (5)145 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้  หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขาย
ในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ 
 (6)146 หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 
หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผล 
โดยวิธีอ่ืนที่ส านักงานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 (7)147 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 8 ของ
หมวดน้ี 
 (8)148 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1) (2) (3) (4) 
หรือ (6) หรือข้อ 14  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ 9 ของหมวดนี้ 
 
 ข้อ 16 ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 15(2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ 15(3) ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                        
143ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
144ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
145ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
146ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
147ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
148ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคล
ทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารน้ันในราคาดังกล่าว ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุ
ของตราสารน้ัน 
 (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  เว้นแต่ผู้ออกตราสาร
ดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร 
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น 
  (ข) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ  ตราสารน้ันต้องมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
  (ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย
คร้ังแรก  หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 
 
 ข้อ 17 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 13 เป็นต๋ัวแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่าย
ผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 
 การรับรอง รับอาวัล สลักหลงั หรือค้ าประกันของบุคคลที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 และข้อ 15 ต้อง
เป็นการรับรองตลอดไป  รับอาวัลทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบ
ล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง  หรือค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
 
 ข้อ 18 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ  ได้แก่  หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ
และเสนอขายในต่างประเทศ 
 (1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อันได้แก่ 
  (ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
  (ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือ
ผู้ค้ าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 (2) ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน  อันได้แก่ 
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  (ก) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการค านวณดัชนีตราสารแห่งหนี้ 
ที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน  ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าว
เป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
  (ข) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไม่เกิน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก  ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

149ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งเป็นตราสารด้อยสิทธิ 
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิ 
เพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสาร 
ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
 (3) ตราสารแห่งหนี้อ่ืน  อันได้แก่  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวม
ตราสารแห่งหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือ 
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ส านักงานก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น  
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนที่ 4 ของหมวดนี้ 
 

ส่วนที ่3 
ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน 

 
 ข้อ 19 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ได้แก่  หุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ 
 (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งมีลักษณะตามข้อ 16(1) และ (2)  ทั้งนี้ ในกรณีที่
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ 
  (ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 
  ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ าประกัน การค้ าประกันดังกล่าวต้อง
เป็นการค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

                                                        
149 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15)  

ลงวันท่ี 16/06/2557 
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 (2)150 หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน 
ตราสารนั้นต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
 
 ข้อ 20 ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มี
นโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือได้มาซึ่งหุ้นกู้แปลง
สภาพตามข้อ 19 ได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริษัทจัดการได้ระบุหลักเกณฑ์ตาม (2) และ (3)  ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือ
สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี 
 (2) ในขณะที่ลงทุนหรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของ
หุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น 
 (3) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ  ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงสภาพนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้หุ้นดังกล่าวมา 
 การใช้สิทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ่ง (3)  หมายความว่า   การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้
แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจาก
ข้อก าหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 

ส่วนที ่4 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 
 ข้อ 21 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการ
ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

                                                        
150 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
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 (2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภทและ 
ชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้  เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองค าโดยตรง 
 (3) ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย  หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องเป็น 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน 
 (4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
 

ส่วนที ่5 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 

 
 ข้อ 22 ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้  
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  และมีนโยบายหลักในการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
  (ก) อสังหาริมทรัพย์ 
  (ข) หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มี
ลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 (2) ตราสารดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations 
of Exchange (WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร 
 (3) ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  ตราสารที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน 

ส่วนที ่6151 
 

เงินฝาก 
 

                                                        
151ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 ข้อ 23152 เงินฝากที่บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ ต้องเป็น 
เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือในสถาบันการเงินต่างประเทศ 
 

ส่วนที ่7 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
 ข้อ 24 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 10(3) โดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่8 
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 

 
 ข้อ 24/1153 ในส่วนน้ี 
 154 “ราคาซื้อ”  หมายความว่า   ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี้ตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
 155 “มูลค่าธุรกรรม”  หมายความว่า   ราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวันที่มีการค านวณ 
 
 ข้อ 25156 การท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)157 ต้องมีคู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 26 
 (2)158 ต้องเป็นการท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ตามที่
ก าหนดในข้อ 27 
                                                        
152ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
153ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
154ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
155ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
156ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
157ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
158ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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 (3)159 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  หรือโดยบริษัท
หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) แล้วแต่กรณี 
 (4)160 ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
และการท าธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อก าหนดใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 
 ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ เฉพาะกับ
สถาบันการเงินหรือบุคคลดังต่อไปนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
 (1) ธนาคารพาณิชย์ 
 (2) บริษัทเงินทุน 
 (3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 (4) บริษัทหลักทรัพย์ 
 (5) บริษัทประกันภัย 
 (6)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (7) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 (8) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (9) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 ข้อ 27161 ให้บริษัทจัดการท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้เฉพาะใน
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังต่อไปนี้ 
 (1)162 ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากตามข้อ 14(1) ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหน่ึงปี 
 (2)163 ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) และตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 15(2) และ 
ข้อ 18(1)  ทั้งนี้ กรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ 

                                                        
159ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
160ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
161ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
162ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
163ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 



30 
 

 (3)164 ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร 
แห่งหน้ี  หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  ทั้งนี้ ตราสาร 
แห่งหน้ีดังกล่าวต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ 
  (ก)165 อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอยู่ในสองอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นดังกล่าวตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ได้เปรียบเทียบไว้ หรือ 
  (ข)166 อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในสามอันดับแรก 
 (4)167 ตราสารแห่งหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งเดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสาร
แห่งหน้ี  หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน  ทั้งนี้ ตราสาร 
แห่งหน้ีดังกล่าวต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ 
  (ก)168 อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอยู่ในสามอันดับแรก หรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นดังกล่าวตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ได้เปรียบเทียบไว้ หรือ 
  (ข)169 อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวอยู่ในสี่อันดับแรก 
 (5)170 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
 ข้อ 28171 ในการท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  ให้บริษัทจัดการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)172 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ีที่ซื้อ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องสูงกว่าราคาซื้อ 
ในจ านวนที่สมเหตุสมผล  โดยไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ค านวณจากราคาซื้อ x (1 + อัตราส่วนลดหลักทรัพย์

                                                        
164ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
165ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
166ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
167ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
168ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
169ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
170ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
171ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อ)  ทั้งนี้ อัตราส่วนลดหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อดังกล่าวต้องก าหนด
ขึ้นโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญาและของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อนั้นแล้ว 
 (2)173 ด ารงมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อ ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ค านวณได้
จากมูลค่าธุรกรรม x (1 + อัตราส่วนลดหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อ) 
 (3)174 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตาม (2)   
บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 27 
ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าว
เป็นไปตาม (2) ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อลดลงน้อยกว่า 
ที่ก าหนด  เว้นแต่เป็นกรณีตาม (4) 
 (4)175 บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตาม (3) ก็ได้ หากส่วนต่างของผลลัพธ์ตาม (2) ไม่เกินห้าล้าน
บาท หรือไม่เกินร้อยละห้าของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  และมีการก าหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ใน
สัญญาโดยได้ค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว 
 (5)176 บริษัทจัดการจะน าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อมิได้  เว้นแต่เข้า
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก)177 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ดังกล่าว 
  (ข)178 เป็นการขายตามธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนที่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน
ในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 179 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนส่วนบุคคลตามข้อ 8 

                                                                                                                                                                         
172ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
173ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
174ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
175ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
176ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
177ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
178ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
179ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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 ข้อ 28/1180 การค านวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและมูลค่า
ธุรกรรมเพื่อการด าเนินการตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (2) (3) หรือ (4)  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1)181 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือ 
 (2)182 ค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และ 
ที่สัญญาก าหนดให้สามารถบังคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสาร 
แห่งหน้ีที่ซื้อหรือทรัพย์สินที่โอนตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้าม)ี ของธุรกรรมอื่นได้ 
 

ส่วนที ่9 
ธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย์ 

 
 ข้อ 29 การท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (1) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนตามที่ก าหนดในข้อ 30 
 (2) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 (3) ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 (4) ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 31  
ข้อ 32 และข้อ 33 
 
 ข้อ 30 การท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 ในกรณีที่คู่สัญญาตามวรรคหนึ่งกระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม  ผู้ยืมต้องเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

                                                        
180ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
181ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
182ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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 (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 (2) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (3) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 (4) ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
 (5) ธนาคารพาณิชย์ 
 (6) บริษัทเงินทุน 
 (7) บริษัทหลักทรัพย์ 
 (8) บริษัทประกันชีวิต 
 (9) กองทุนส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กองทุนส่วนบุคคลรายย่อยและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 (10) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 (11) นิติบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด 
 
 ข้อ 31 บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันดังต่อไปนี้ จากผู้ยืม  
เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ 
 (1) เงินสด 
 (2) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากตามข้อ 14 
 (3) ตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) 
 (4) ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 (5) หนังสือค้ าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืน
หลักทรัพย์ให้แก่กองทุน โดยธนาคารพาณิชย์นั้นยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น 
 (6) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET 50  ทั้งนี้  
ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
 
 ข้อ 32 ในการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมตามข้อ 31  บริษัทจัดการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันตามข้อ 31(2) (3) (4) หรือ (6)  หรือ
ด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้
โดยพลัน 
 (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการน าหลักประกันตามข้อ 31(2) (3) (4) หรือ (6) ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ ์
ไปโอนหรือขายต่อ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 
 (3) ต้องด าเนินการให้มีการด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
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 ข้อ 33 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด  ให้บริษัทจัดการน าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันที 
ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (2) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากตามข้อ 14  ทั้งนี้ เฉพาะที่เป็นบัตรเงินฝากหรือ 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 (3) ตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) 
 (4) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตราสารแห่งหนี้ที่เป็นตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) 
 
 ข้อ 34 ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานการท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนเป็น 
รายเดือนโดยระบุรายชื่อคู่สัญญา วัน เดือน ปี ที่ท าธุรกรรม ชื่อ ประเภท และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม  
ณ วันท าธุรกรรม อัตราผลตอบแทนต่อปี อายุของสัญญา ชื่อและประเภทของหลักประกัน และจัดเก็บ
รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้ 
 

ส่วนที ่10 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
 ข้อ 35 การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท าให้วัตถุประสงค์หรือนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 (2)183 การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะเพื่อการลด 
ความเสี่ยงเท่านั้น 
  (ก)184 การเข้าเป็นคู่สัญญาในนามของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคล 
รายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว 
  (ข)185 การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธ์ในนามของกองทุน 

                                                        
183 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
184 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
185 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
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 (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีลักษณะและเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 ข้อ 39 และข้อ 40 
 (4) ในกรณีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพล่วงหน้าก่อนเข้าเป็นคู่สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  ทั้งนี้ ในการขอความยินยอมดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องอธิบายให้
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเข้าใจถึงลักษณะและความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 
ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงก่อนขอรับความยินยอมด้วย 
 
 ข้อ 36186 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้าตัวแปรอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
 (1)187 หลักทรัพย์ 
 (2)188 อัตราดอกเบี้ย 
 (3)189190 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
 (4)191 อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหน้ีหรือ 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว 
 (5)192 ทองค า 
 (6)193 น้ ามันดิบ 
 (7)194 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม (1) 
(2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 

                                                        
186ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
187ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
188ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
189ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
190ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 4) 

ลงวันท่ี 25/08/2553 
191ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
192ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
193ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
194ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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 (8)195 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ (7) 
 (9)196 สินค้าหรือตัวแปรอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนด 
 197198 ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคา 
ที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น  ทั้งนี้  ราคาของสินค้า  
ตัวแปรอ่ืนที่ไม่ใช่ดัชนี หรือสินค้าหรือตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 199 ในกรณีของกองทุนรวม  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม 
วรรคหนึ่งได้ ต่อเมื่อโครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
 
 ข้อ 37200 ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีตัวแปรเป็นดัชนีตามข้อ 36 ดัชนีดังกล่าวต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)201 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของสินค้า 
ตัวแปร หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ สินค้า ตัวแปร หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตาม
สภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
 (2)202 เป็นดัชนีที่มีการกระจายน้ าหนักอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นดัชนีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก)203 ดัชนีตามข้อ 36 ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือ
น้ ามันดิบ 

                                                        
195ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
196ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
197ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
198ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6) 

ลงวันท่ี 07/09/2553 
199ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
200ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
201ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
202ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
203ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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  (ข)204 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ 
ทั้งนี้ การค านวณอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 82(2) หรือข้อ 85 แล้วแต่กรณี 
 (3) 205206 ดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก
บริษัทจัดการ  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการ 
ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
 (ก)207  สถาบันนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการตัง้แต่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ 
 (ข)208  สถาบันนั้นมีบริษัทจัดการเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
 (4)209 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์ 
 (5)210 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 5 
 
 ข้อ 37/1211 ดัชนีที่มีการกระจายน้ าหนักอย่างเพียงพอตามประกาศนี้ ให้มีลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1)212 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักไม่เกินร้อยละยี่สิบของน้ าหนักทั้งหมด 
 (2)213 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ าหนักไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของน้ าหนักทั้งหมด 
ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด  ทั้งนี้ องค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ใน (1) 

                                                        
204ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
205ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
206ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
207ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
208ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
209ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
210ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
211ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
212ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
213ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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 214 ในกรณีของดัชนีที่มีองค์ประกอบบางส่วนเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ  
มิให้ถือว่าดัชนีดังกล่าวไม่มีการกระจายน้ าหนักอย่างเพียงพอเพราะเหตุที่องค์ประกอบดังกล่าวมีน้ าหนัก
เกินอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) 
 
 ข้อ 38 การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 36  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 
 (1) หากวัตถุประสงค์ของการเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวไม่ใช่ตัวแปรเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างผลตอบแทนของสินค้าหรือตัวแปรกับ
ผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง อยู่ระหว่างอัตราที่ส านักงานก าหนด 
 (2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผู้ให้สัญญา (option 
writer)  เว้นแต่เป็นสัญญาออปชันที่มีข้อผูกพันให้ส่งมอบสินค้าที่กองทุนมีอยู่แล้วอย่างเพียงพอตามข้อ
ผูกพันนั้นในขณะเข้าเป็นคู่สัญญาดังกล่าว 
 (3) การช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง  สินค้านั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ 
ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 (4) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระท าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า  หรือในกรณีที่กระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็น
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ 
ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 
 ข้อ 39 นอกจากเงื่อนไขในการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 38 แล้ว การเข้า
เป็นคู่สัญญาเครดิตอนุพันธ์ในนามของกองทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย 
 (1) ให้กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะสัญญาเครดิตอนุพันธ์ประเภทสัญญาซีดีเอส  
สัญญาเอฟทีดีเอส  สัญญาโพรพอร์ชั่นเนทซีดีเอส  หรือสัญญาทีอาร์โออาร์เอส 
 (2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในนามของกองทุนต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 (3) ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานตามที่ส านักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                        
214ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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  (ก) มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืน 
  (ข) ไม่มีข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่สัญญาเครดิตอนุพันธ์นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป 
  (ค) ไม่มีข้อก าหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
 ข้อ 40 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งได้กระท านอกศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ 
บริษัทจัดการทราบทุกวันที่สิบห้าและวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น 
วันหยุดท าการของบริษัทจัดการ  ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
 (2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริษัทจัดการทราบทันที 
 (3) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
 ข้อ 41 เมื่อบริษัทจัดการได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
แล้ว  ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ 
ลดความเสี่ยง  ให้บริษัทจัดการด าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมี
สภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องช าระหนี้หรือช าระค่าสินค้า 
เมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ส านักงานก าหนด 
 (2) ในกรณีที่กองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาออปชันตามข้อ 38(2) ให้บริษัทจัดการด าเนินการ
ให้มีการด ารงสินค้าตามสัญญาดังกล่าวไว้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานั้น 
 
 ข้อ 42 การจัดประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน  ให้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงดังต่อไปนี้ 
 (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีสินค้าเป็นตราสารแห่งทุน หรือมีตราสารแห่งทุนเป็น
องค์ประกอบในการค านวณตัวแปร  ให้ถือเป็นตราสารแห่งทุน 
 (2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีสินค้าเป็นตราสารแห่งหนี้  หรือมีตราสารแห่งหนี้เป็น
องค์ประกอบในการค านวณตัวแปร  หรือมีตัวแปรเป็นอัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์
ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้   ให้ถือเป็นตราสารแห่งหนี้ 



40 
 

 (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีสินค้าเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  หรือมีตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
เป็นองค์ประกอบในการค านวณตัวแปร  หรือมีตัวแปรเป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ให้ถือเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
 

ส่วนที ่11 
ตราสารทีม่ีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

 
 ข้อ 43 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งกองทุนจะได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานให้ลงทุนหรือมีไว้ได้  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ท าให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจาก
วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้องไม่ท าให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่า
มูลค่าการลงทุน 
 (2) ตราสารดังกล่าวมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 
 (3) ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวจะมีผลท าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน 
ทรพัย์สินดังกล่าวต้องเป็นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ 
 การขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการยื่นค าขอตามรูปแบบและวิธีการที่ส านักงาน
ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังต่อไปนี้ 
 (1) โครงสร้างและรายละเอียดของตราสารดังกล่าว 
 (2) วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตราสารดังกล่าว 
 (3) วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าว 
 (4) การบริหารความเสี่ยง 
 (5) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
 (6) การบันทึกบัญชีในงบการเงิน 
 
 ข้อ 44 ในกรณีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้  ก่อนการลงทุนในตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวไปยัง
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทุกวันที่สิบห้าและวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็น
วันหยุดท าการของบริษัทจัดการ ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันท าการถัดไป 
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  (ข) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ทันที 
  (ค) ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวมีข้อก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ นอกจากข้อตกลงตาม (ก) และ 
(ข) แล้ว  บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้กองทุนไถ่ถอนตราสาร
ดังกล่าวก่อนครบอายุตราสารเมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 (2) เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุน แล้วแต่กรณี   
ในกรณีที่ตราสารดังกล่าวให้สิทธิแก่ผู้ออกในการที่จะช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้การให้ความเห็นชอบเป็นอันสิ้นสุดลง
ทันทีในเวลาที่ลงทุนโดยมิได้ด าเนินการดังกล่าว 
 
 ข้อ 45215 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากส านักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 43 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) 
 (1)216 หุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 โดยอนุโลม 
 (2)217 ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (ก)218 ตราสารดังกล่าวจัดท าขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 14 หรือข้อ 15(1) (2) 
(3) หรือ (4) 
  (ข)219 ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 12(1) หรือ 
(2) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ 
ที่มีผลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือของผู้ออกตราสารดังกล่าว และดัชนีเงินเฟ้อ  ทั้งนี้ ในกรณี
ของดัชนี ต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 37 ด้วย 

                                                        
215ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
216ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
217ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
218ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
219ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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  (ค)220 ในกรณีที่เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการที่จะช าระหนี้ตามตราสาร
ก่อนครบอายุตราสาร บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการ
กองทุน แล้วแต่กรณี ก่อนท าการลงทุน 
  (ง)221 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ง 

ส่วนที ่12222 
 

ทองค าแท่ง 
 

 ข้อ 45/1223 หลักเกณฑ์ในส่วนน้ีให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมทองค า 
 
 ข้อ 45/2224 ทองค าแท่งที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือมีไว้ได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1)225 มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค า
ในประเทศไทยหรือในระดับสากล  ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรองที่ทองค าแท่งหรือที่ผู้ผลิต
ทองค าแท่งก็ได้ 
 (2)226 มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยหรือในระดับสากล 

ส่วนที ่13227 
 

หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

                                                        
220ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
221ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
222ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
223ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
224ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
225ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
226ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
227ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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 ข้อ 45/3228 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย ต้องเป็นหน่วยของ
กองโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายหน่วยดังกล่าวต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือที่เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี ด้วย 
 (1)229 กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) 
 (2)230 หน่วยดังกล่าวจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) 
 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลการลงทุน 

 
 ข้อ 46 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนจะลงทุนเป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสาร 
ในการที่จะช าระหนี้ตามตราสารก่อนครบอายุตราสาร  ให้บริษัทจัดการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ 
ผู้ลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุน แล้วแต่กรณี ก่อนท าการลงทุน 
 
 ข้อ 47 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 13   
ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามข้อ 18  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 19  หรือเงินฝากตามข้อ 23(1)   
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  ให้บริษัทจัดการจัดท าข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 (1) รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ
สัดส่วนเงินลงทุนดังกล่าวต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแบ่งข้อมูลตามกลุ่มดังต่อไปนี้ 
  (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
  (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ 
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
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  (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
  (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 (2) รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว 
 (3) ในกรณีของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสัดส่วน 
เงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนส าหรับกลุ่ม 
ตราสารตาม (1) (ง)  ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงดังกล่าวต้องได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย 
 การจัดท าข้อมูลตามวรรคหนึ่งในกรณีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน   
ให้บริษัทจัดการจัดท าข้อมูลดังกล่าวแยกตามนโยบายการลงทุน 
 
 ข้อ 48 ให้บริษัทจัดการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามข้อ 47 ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีของกองทุนรวม ให้เปิดเผยเป็นรายเดือนทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน 
 (2) ในกรณีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานรายเดือนและรายงาน
รายปี 
 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 47 วรรคหนึ่ง (2) อาจใช้วิธีเปิดเผยรายละเอียดและอันดับความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นรายกลุ่มตามข้อ 47 วรรคหนึ่ง (1) (ก) ถึง (ง) แทนการเปิดเผยเป็นรายตัวก็ได้ 
 
 ข้อ 49231 ในกรณีที่กองทุนประสงค์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสาร 
ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  ให้บริษัทจัดการเปิดเผยนโยบายการลงทุนพร้อมทั้งอธิบาย
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาหรือตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับดัชนี   
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนแปลงการค านวณดัชนีและการยกเลิก 
การค านวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการด าเนินการของกองทุนในกรณีที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 
 
 ข้อ 50 ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  ให้บริษัทจัดการจัดท าข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 (1) วัตถุประสงค์และกลยุทธท์ี่ใช้ในการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาหรือตราสารดังกล่าว ตลอดจน
ผลก าไรหรือผลขาดทุนที่บริษัทจัดการคาดว่าจะได้รับ 
 (2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญา ในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายนอก 
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (3) แผนรองรับในการช าระหนี้ตามสัญญาหรือตราสารดังกล่าว 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
ที่มิใช่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ลงทุนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
 
 ข้อ 51 ให้บริษัทจัดการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดท าขึ้นตามข้อ 50 ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม จัดส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ 
มีการลงทุนหรือได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดเก็บส าเนาข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้ด้วย 
 (2) ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคล ให้จัดส่งข้อมูลให้ลูกค้า หรือต่อคณะกรรมการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 5 
การด าเนินการเมื่อมีเหตุที่ท าให้ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ 

ทีก่องทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ 
 

 ข้อ 52 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 
2 และหมวด 3 ของภาคนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนไว้แล้ว  หากต่อมาทรัพย์สินดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้  ให้บริษัท
จัดการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ  เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
 
 ข้อ 52/1232 กรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2/1 และ
หมวด 3 ของภาคนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าวไว้แล้ว  หากต่อมาทรัพย์สินดังกล่าวมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป 
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จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)233 จัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่ขาด
คุณสมบัติ และวันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ  และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (ก)234 ส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใน 
วันท าการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
  (ข)235 จัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ 
 (2)236 จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ  เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถ
แสดงให้ส านักงานเห็นว่ามีเหตุดังต่อไปนี้ 
  (ก)237 เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอันท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขตามที่ก าหนดใน (2) ได้ 
  (ข)238 บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันที่บันทึกมูลค่าทรัพย์สิน
เป็นศูนย์ หรือวันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกหรือคู่สัญญาในทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผู้มี
สิทธิในทรัพย์สินนั้น (set aside) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน 
 (3)239 จัดท ารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ  หรือเมื่อ
ทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทุนดังกล่าว โดยให้
ระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่ทรัพย์สินนั้นถูกจ าหน่ายไป 
หรือวันที่คุณสมบัติเปลี่ยนแปลง แล้วแต่กรณี  และด าเนินการตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม 
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ลงวันท่ี 26/08/2553 
238ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
239ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 ข้อ 52/2240 ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่กองทุนอาจ
ลงทุนหรือมีไว้ได้  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงว่าระยะเวลาตามข้อ 52/1(2) 
ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 
 (1)241 จัดท ารายงานเมื่ออัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกร้อยละห้า
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยให้ระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
นั้น และวันที่อัตราส่วนเพิ่มขึ้น 
 (2)242 ส่งรายงานตาม (1) ต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายในสามวันท าการ 
นับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
 (3)243 จัดเก็บส าเนารายงานตาม (1) ไว้ที่บริษัทจัดการ 
 244 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีตามข้อ 52/1(2) (ข) 
 

ภาค 2 
หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน 

 
 ข้อ 53 ข้อก าหนดในภาคนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับ 
 (1) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 (2) กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย 
 (3) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
 ข้อ 54245 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)246 จัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุน
ทั่วไปในหมวด 1 ของภาค 2 

                                                        
240ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
241ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
242ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
243ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
244ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
245ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 (2)247 จัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับกองทุนเฉพาะ
ประเภทตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 2 ถึง หมวด 11/1 ของภาค 2 
 (3)248 ให้ด าเนินการเมื่อมีเหตุที่ท าให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
ตามที่ก าหนดในหมวด 12 ของภาค 2 
 
 ข้อ 55249 การค านวณอัตราส่วนเพื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดในภาคนี้ส าหรับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลค านวณแยกตามรายนโยบาย 
การลงทุนแทนการค านวณตามรายกองทุน 
 ในการค านวณอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ให้กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุนสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง (10) ให้บริษัทจัดการ
ค านวนแยกตามรายนโยบายการลงทุนแทนการค านวนตามรายกองทุน 
 

หมวด 1 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนการลงทุนทัว่ไป 

 
 ข้อ 56250 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของ 
กองทุนได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 (1)251 ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) 
 (2)252253 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 2 

                                                                                                                                                                         
246ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
247ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
248ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
249 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
250ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6) 

ลงวันท่ี 07/09/2553 
251ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6) 

ลงวันท่ี 07/09/2553 
252ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6) 

ลงวันท่ี 07/09/2553 
253ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (3)254 ทองค าแท่งตามข้อ 45/2  ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทองค าแท่ง
ได้ตามภาค 1 
 
 ข้อ 57 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 15(2) หรือข้อ 18(1) 
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว 
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าตราสารน้ันในแต่ละรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและ 
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
 
 ข้อ 58255 ในกรณีที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่นายจ้างหรือกลุ่มกิจการของนายจ้างเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบห้าของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 256การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (1)257  ให้นับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
 (ก)258  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสต์ไปลงทุนในทรัพย์สินของนายจ้างหรือ 
กลุ่มกิจการของนายจ้างโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมดังกล่าว 
 (ข)259  ทรัพย์สินอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนด 

                                                        
254ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 6)  

ลงวันท่ี 07/09/2553 
255 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
256 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
257 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
258 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
259 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
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 (2)260  มิให้นับทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
 (ก)261  ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 15(1) ซึ่งนายจ้างเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
 (ข)262  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของ 
กองทุนรวมนั้น 
 263ค าว่า “กลุ่มกิจการ” ตามวรรคหนึ่ง ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 65  และใหพ้ิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 70 
 264ค าว่า “หน่วยทรัสต์” ตามวรรคสอง (1) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ข้อ 59 มิให้น าความในข้อ 58 มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับอัตราส่วนไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) 
 (2) การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งรายและมีจ านวนนายจ้างที่เป็น
บริษัทในเครือเดียวกันน้อยกว่าสองในสามของจ านวนนายจ้างทั้งหมด 
 

ส่วนที ่1 
อตัราส่วนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สิน 

หรือคู่สัญญา 
 

 ข้อ 60 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 57  
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

                                                        
260 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
261 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
262 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
263 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
264 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
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รวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละสามสบิห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 58  ให้ใช้อัตราส่วนตามข้อ 58 แทน 
 ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 
ร้อยละยี่สิบของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 
 การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภท 
ที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 
 
 ข้อ 61265 ภายใต้บังคับข้อ 58 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน  
หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 (1)266267 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน 
 (2)268269 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน 
 (3)270 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 (4)271 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 (5)272 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

                                                        
265ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
266ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
267 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
268ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
269 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
270ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
271ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
272ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 273 การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  
ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 
 (1)274 ทรัพย์สินตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (5) 
 (2)275 ทรัพย์สินตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) 
 276 ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 
 
 ข้อ 61/1277 ภายใต้บังคับข้อ 58 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
ค านวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 278 การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 
 (1)279 ทรัพย์สินตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศ 
รายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
 (2)280 ทรัพย์สินตามข้อ 61 วรรคหนึ่ง ข้อ 62 วรรคหนึ่ง และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ที่ธนาคาร
พาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  
ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา 
 281 ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินงาน
ของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 

                                                        
273ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
274ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
275ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
276ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
277ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
278ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
279ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
280ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 ข้อ 62282 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย  
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั้น ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 (1)283 ตราสารแห่งทุนในประเทศที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 
ตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 
 (2)284 หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 (3)285286287 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศหรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 (4)288 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (5)289 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ 
ที่สามารถลงทุนได้   
 (6)290291292 ตราสารหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ประเภทใดประเภทหนึ่งดังนี้ 

                                                                                                                                                                         
281ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
282ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
283ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
284ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
285ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
286 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
287 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16)  

ลงวันท่ี 08/04/2558 
288ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
289ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
290ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
291 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
292 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
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(ก)293294  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 11(1) และ (3) 
(ข)295  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามข้อ 11(2) ที่เป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและกองทุนส่วนบุคคลรายย่อยเท่านั้น 

(ค)296297298  ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 
ที่สามารถลงทุนได้  

(ง)299300  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
(จ)301302  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 

 (7)303 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 (8)304 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 
ที่สามารถลงทุนได้ 
 (9)305 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะดังนี้ 
  (ก)306 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับเป็นหลักทรัพย์ 

                                                        
293 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
294 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
295 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี 

08/04/2558 
296 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
297 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
298 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
299 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
300 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
301 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 13) 

ลงวันท่ี 30/04/2557 
302 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
303ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
304ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
305ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)307 ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง
เดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ 
 308 ตราสารแห่งทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ตราสารแห่งหนี้ตามวรรคหนึ่ง (3) มิให้หมายความรวมถึง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุน หรือถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหน้ี  
ตามข้อก าหนดในภาค 1 
 309 การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1)  
ที่บุคคลรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา  
ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งด้วย 
 310 ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (9) 
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคล
ตามวรรคหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 (1)311 ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคล
ดังกล่าว 
 (2)312 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือ 
บริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว 

                                                                                                                                                                         
306ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
307ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
308ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
309ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
310ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
311ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
312ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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 313 การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม 
 
 ข้อ 63314 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 61/1 และข้อ 62 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1)315 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน 
 (2)316 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย  
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 
สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 317318 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 62 วรรคหนึ่ง 
(9) (ก) 
 319 ให้น าความในข้อ 62 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
ด้วย โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 64 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้น  นอกจากอัตราส่วนที่ก าหนด
ไว้ในส่วนนี้แล้ว  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้รับผิดชอบ

                                                        
313ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
314ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
315ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
316ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
317ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
318ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9) 

ลงวันท่ี 02/04/2556 
319ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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ด าเนินการต้องไม่ถึงร้อยละยีส่ิบห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  เว้นแต่ 
เป็นการได้มาเน่ืองจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 

ส่วนที ่2 
อตัราส่วนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ 

 
 ข้อ 65320 ในส่วนน้ี 
 “กลุ่มกิจการ”  หมายความว่า   บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดให้จัดท างบการเงินรวม 
 
 ข้อ 66321 ความในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
 (1)322 กองทุนรวมมีประกัน 
 (2)323 ยกเลิกทั้ง (2) 
 (3)324 กองทุนรวมสึนามิ 
 (4)325 กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย 
 (5)326 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 (6)327 ยกเลิกทั้ง (6) 
 

                                                        
320 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12) 

ลงวันท่ี 19/12/2556 
321ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3) 

ลงวันท่ี 16/03/2553 
322ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3) 

ลงวันท่ี 16/03/2553 
323ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 32/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 11)  

ลงวันท่ี 09/10/2556 
324ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3) 

ลงวันท่ี 16/03/2553 
325ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3) 

ลงวันท่ี 16/03/2553 
326ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3) 

ลงวันท่ี 16/03/2553 
327ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 16/03/2553 
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 ข้อ 67 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันการด าเนินการตามส่วนน้ี
ต่อส านักงานส าหรับการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่มิใช่กองทุนรวมตามข้อ 66 
ซึ่งเป็นกองทุนรวมพิเศษตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
 
 ข้อ 67/1328329 การค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในส่วนน้ี มิให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมนับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนรวม
ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 ข้อ 68 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการน้ันไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
 (1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
 (2) อัตราที่ค านวณได้จากน้ าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น
รวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้ัน  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือ
องค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 330 ให้น าความในข้อ 62 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
ด้วย โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 69331 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณ
ตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวมของน้ าหนักของทรัพย์สิน
ดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  ทั้งนี้ แทนอัตราส่วนที่ก าหนดไว้
ในข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 หรือข้อ 63  แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

                                                        
328ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 3)  

ลงวันท่ี 16/03/2553 
329ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9) 

ลงวันท่ี 02/04/2556 
330ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
331ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 332 ให้น าความในข้อ 62 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง
ด้วย โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 70 ให้บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 68 และข้อ 69 ตามงบการเงินรวม 
ที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดท างบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสัดส่วน 
การถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ 
 

ส่วนที ่3 
อตัราส่วนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน 

 
 ข้อ 71333 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก  
บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา  
เป็นจ านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมส าหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี 
 (1)334 ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (2)335 ธนาคารพาณิชย์ 
 (3)336 บริษัทเงินทุน 
 (4)337 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 (5)338 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 (6)339 สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

                                                        
332ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
333ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7) 

ลงวันท่ี 07/10/2553 
334ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
335ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
336ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
337ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
338ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
339ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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 (7)340 ธนาคารต่างประเทศ 
 341 การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว 
 (1)342 เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 (2)343 ทรัพย์สินที่คู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนรวม
ตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) 
 344 อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบก าหนดอายุ
โครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
 
 ข้อ 72 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
อันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด  
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานเพื่อไม่ต้องน าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก  
บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมค านวณ
อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 71 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
 ข้อ 73 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ 
ตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ข้อ 73/1345   บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะ
เดียวกับกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 

                                                        
340ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
341ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
342ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
343ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
344ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
345 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี 

08/04/2558 
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 ข้อ 74 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ 
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุก 
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 346 หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 ข้อ 75 ในกรณีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย  ให้บริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าวได้ โดยไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นั้น ได้ไม่เกินร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนส่วน
บุคคลรายย่อย  เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุน
ส่วนบุคคลรายย่อย 
 (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
มีประกันดังน้ี 
  (ก) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเงินลงทุนและผลตอบแทน ลงทุนได้โดย 
ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
  (ข) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเฉพาะเงินลงทุนทั้งจ านวน ลงทุนได้ไม่เกิน
ร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย 

                                                        
346ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9) 

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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  (ค) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเฉพาะเงินลงทุนเพียงบางส่วน  ลงทุนได้ 
ไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย 
 347 หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมทองค า และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 ข้อ 75/1348 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพได้ โดยต้องมีมูลค่ารวมทุกกรณีไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 (1)349 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อ 5(5) 
 (2)350 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าตามข้อ 5(6) 
 (3)351 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 5(6/1) 
 (4)352 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 5(10) ซึ่งไม่มีข้อก าหนดให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งช าระคืนเงินต้นเต็มจ านวน 
 (5)353 ทรัพย์สินที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาซึ่งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลงทุนใน 
ผู้ออกหรือคู่สัญญาแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และทุกรายรวมกัน
ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามข้อ 63 
 (6)354 ทรัพย์สินอ่ืนที่ส านักงานประกาศก าหนด โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เช่น ความเสี่ยง สภาพคล่อง การประเมิน
มูลค่า หรือการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น 

                                                        
347ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9) 

ลงวันท่ี 02/04/2556 
348ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
349ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
350ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
351ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
352ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
353ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
354ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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 355 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทจัดการสามารถควบคุมอัตราส่วนการน า
เงินสะสมและเงินสมทบรายสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในกรณีใด
ตามวรรคหนึ่งได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตราส่วนนั้น 
 

ข้อ 75/2356   บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมนั้น เพื่อเป็นทรัพย์สิน 
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้ โดยไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1) 357  กรณีเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพประเภทกองทุนนายจ้างเดียว ให้ลงทุนหรือ 
มีไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 (2) 358  กรณีเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งราย และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ในส่วนของนายจ้างรายใดเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น  
ให้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่นายจ้างรายดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
กองทุนรวมนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ข้อ 75/3359   บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ โดยต้องมีมูลค่ารวมทุกกรณีไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 (1)360  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง 
 (2)361  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการลงทุนหรือมีไว้ 
ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม (1)  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมดังกล่าวมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอ่ืนที่มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย  ให้นับรวมการลงทุนหรือมีไว้ 
ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวมอ่ืนนั้นเป็นการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย   

                                                        
355ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
356 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
357 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
358 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
359 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
360 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
361 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
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 362ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถควบคุม
อัตราส่วนการน าเงินสะสมและเงินสมทบรายสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไปลงทุนหรือ 
มีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตราส่วนน้ัน 
 ข้อ 75/4363   การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 75/3  ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)364  ให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ในการค านวณมูลค่าของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 75/3(1) 
 (2)365  ให้ใช้แนวทางการค านวณและการทอนสัดส่วนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
ในการค านวณอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 75/3(2)  แต่ทั้งนี้ หากไม่มี 
การก าหนดสัดส่วนของภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives exposure) ไว้อย่างชัดเจน  
ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวในการค านวณอัตราส่วนการลงทุน 
 
 ข้อ 76 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยงเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ 
 
 ข้อ 77366 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง และเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระท านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี่ยง โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 367 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)368 กองทุนรวมเปิดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน 

                                                        
362 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
363 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
364 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
365 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
366ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
367ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 26/08/2553 
368ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 (2)369 กองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลาซึ่งก าหนดช่วงห่างของวันท าการรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนครั้งก่อนและคร้ังใหม่ยาวกว่าอายุของตราสารหรือสัญญาดังกล่าว  โดยวันครบก าหนดอายุ
ของตราสารหรือสัญญาดังกล่าวอยู่ในช่วงห่างนั้น 
 (3)370 กองทุนรวมตลาดเงิน 
 (4)371 กองทุนรวมปิด 
 
 ข้อ 78 บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าแฝงเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย มีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
 ข้อ 78/1372 บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
ธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 373 ค าว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24/1 
 
 ข้อ 79 บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในนามของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า
ธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ การค านวณมูลค่า
ธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการค านวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับ
จนถึงวันที่ค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว 
 

ส่วนที ่4 
ข้อก าหนดในการค านวณอตัราส่วน 

 

                                                        
369ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
370ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
371ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
372ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
373ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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 ข้อ 80 ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ 
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ ใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย  หรือธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของ
หลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนส าหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่ก าหนด
ในประกาศนี้  โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมใน
อัตราส่วนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที่ก าหนดตามส่วนที่ 1 ของหมวด 1 ในภาคนี้ก็ได้ 
  มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่า
เท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ 
 (2) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ที่โอนสิทธิได้  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
  (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วน
ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว 
  (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง  โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง  ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาด
ของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
 (3) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช าระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วน
ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว 
  (ข) นับมูลค่าของหลักทรพัย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง  โดยถือ
เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง  ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว 
ให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
 (4) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วน
การลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที่กองทุนได้ลงทุนหรือ 
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว 
  (ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนส าหรับทรัพย์สินที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินนั้นโดยตรง 
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 (5) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่า
ของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 
 
 ข้อ 80/1374 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  ให้บริษัทจัดการค านวณ
อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 61 และข้อ 62 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)375 ในกรณีที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามข้อ 28  
วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม  ให้น าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ีดังกล่าวมา
ค านวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม  ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องน าธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนมาค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
 (2)376 ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามข้อ 28 วรรค
หนึ่ง (3) (ถ้าม)ี ณ สิ้นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม  ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
  (ก)377 น าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาค านวณอัตราส่วนการลงทุน เท่ากับ
มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหน้ีนั้นตามราคาตลาด  และ 
  (ข)378 น าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค านวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
เท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้น้ันตามราคาตลาด 
 (3)379 ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีข้อก าหนดให้ค านวณมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมด 
ตามข้อ 28/1(2)  ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี้ 
  (ก)380 ในกรณีที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา 
ตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิ้นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละ
ธุรกรรมนั้น  ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) 

                                                        
374ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
375ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
376ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
377ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
378ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
379ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
380ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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  (ข)381 ในกรณีที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตาม 
ข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้าม)ี ณ สิ้นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม   
ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (2) 
  (ค)382 ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและ 
ที่โอนมาตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิ้นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม  ให้บริษัทจัดการน าหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมา
ตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม มาค านวณอัตราส่วนการลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและ 
ที่โอนมาตามข้อ 28 วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิ้นวันของธุรกรรมแรก  ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชย 
ส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม  ให้น าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค านวณอัตราส่วนการลงทุน 
ที่คู่สัญญา เท่ากับส่วนต่างดังกล่าว 
 383 ค าว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 24/1 
 
 ข้อ 81 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอัตราส่วน
การลงทุนตามข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมี
หน้าที่ต้องช าระตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมค านวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว   
เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  บริษัทจัดการ
ไม่ต้องค านวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่ก าหนดในข้อดังกล่าว 
 
 ข้อ 81/1384 การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณ
อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 77 ให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount)  
เป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณ 
 

                                                        
381ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
382ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
383ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
384ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 ข้อ 82385 นอกจากการค านวณตามข้อ 81 แล้ว  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุน
ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)386 ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุน 
มีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ที่สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอ้างอิง  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับสินค้าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการ 
ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณ  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญา
ออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน 
 (2)387 ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีดังต่อไปนี้  
ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนส าหรับองค์ประกอบดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือน
หนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งองค์ประกอบนั้นโดยตรง  เว้นแต่ในกรณีที่องค์ประกอบดังกล่าวเป็น
หรือเกี่ยวข้องกับทองค าหรือน้ ามันดิบ 
  (ก)388 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้
ตามข้อ 37(2) (ข) 
  (ข)389 ดัชนีที่ไม่เข้าลักษณะเป็นดัชนีที่มีการกระจายน้ าหนักอย่างเพียงพอตามข้อ 37/1 
  (ค)390 ดัชนีที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond index) 
 
 ข้อ 83 การค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับสัญญาเครดิตอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพตามข้อ 84 
และทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากสัญญาดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

                                                        
385ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
386ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
387ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
388ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
389ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
390ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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 (1) การค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับสัญญาเครดิตอนุพันธ์  ให้ใช้มูลค่าขั้นสูงที่คู่สัญญา 
ในสัญญาเครดิตอนุพันธ์มีหน้าที่ต้องช าระตามสัญญา เป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณอัตราส่วนการลงทุน
ตามประกาศนี้ 
 (2) การค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงหากคู่สัญญา
ในสัญญาเครดิตอนุพันธ์นั้นมีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับอันดับความ
น่าเชื่อถือของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง  ให้ใช้ส่วนต่างของมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน
ดังกล่าวหักด้วยมูลค่าขั้นสูงที่คู่สัญญามีหน้าที่ต้องช าระตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์  ทั้งนี้ มิให้ใช้มูลค่า 
ส่วนต่างที่ต่ ากว่าศูนย์ในการค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว 
 
 ข้อ 84 สัญญาเครดิตอนุพันธ์ที่มีประสิทธิภาพตามข้อ 83 ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ ของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงถูกเคลื่อนย้ายไปยังคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธ์ทั้งจ านวน 
 (2) ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากสัญญาเครดิตอนุพันธ์ต้องเป็นทรัพย์สิน 
ชนิดเดียวกันกับทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
  (ก) ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงและทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์ 
มีผู้ออกเป็นบุคคลเดียวกัน 
  (ข) ล าดับที่กองทุนจะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์อยู่ในล าดับ
ก่อนหรือล าดับเดียวกันกับล าดับที่กองทุนจะได้รับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง 
  (ค) สัญญาเครดิตอนุพันธ์มีข้อก าหนดให้ถือว่าทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง
และทรัพย์สินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ์เกิดการผิดนัดช าระหนี้ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้
ของทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง และ 
  (ง) กองทุนสามารถส่งมอบทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงให้คู่สัญญา 
อีกฝ่ายหนึ่งได้ ในกรณีที่สัญญาเครดิตอนุพันธ์มีข้อก าหนดให้กองทุนส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาดังกล่าว 
 (3) อายุคงเหลือของสัญญาเครดิตอนุพันธ์เท่ากับอายุคงเหลือของทรัพย์สินที่ได้รับการประกัน
ความเสี่ยง  เว้นแต่เป็นสัญญาเครดิตอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือมากกว่าอายุคงเหลือของทรัพย์สินดังกล่าว
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 (4) สกุลเงินของสัญญาเครดิตอนุพันธ์และทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงเป็นสกุลเงิน
เดียวกัน 
 (5)391 ตัวแปรตามข้อ 36(4) ของสัญญาเครดิตอนุพันธ์ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต 
ทุกกรณ ี
                                                        
391ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
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 (6) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับ
การประกันความเสี่ยงกับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธ์ ต้องไม่สูงจนเกินไป 
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการก าหนดขั้นสูงของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการเข้าท าธุรกรรม  
ซึ่งค่าขั้นสูงดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอ่ืนที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการลงทุนด้วย 
 
 ข้อ 85392 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนี้ตาม 
ข้อผูกพันของสินค้า  ให้บริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ที่ต้อง
ช าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า  โดยให้ค านวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง  
ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าของตราสารดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณ 
 393 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ที่อ้างอิงกับดัชนี ให้น าความในข้อ 82(2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ 86 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีข้อก าหนดที่อาจมีผลให้
กองทุนได้รับช าระหนี้เป็นทรัพย์สิน  ให้บริษัทจัดการค านวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวม 
ในอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 และข้อ 63 วรรคหนึ่ง (1) แล้วแต่กรณี ในทันที
เสมือนกองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว  เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 85 ให้ปฏิบัติตามข้อ 85 แทน 
 
 ข้อ 87394 ในการค านวณอัตราส่วนตามข้อ 58 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 และข้อ 63 วรรคหนึ่ง 
(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 88 ด้วย 
 (1)395 ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน บริษัทจัดการ
จะค านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว  หรือค านวณอัตราส่วนผู้รับรอง  
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

                                                        
392ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2) 

ลงวันท่ี 18/11/2552 
393ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 2)  

ลงวันท่ี 18/11/2552 
394ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
395ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 (2)396 ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 
ผู้ค้ าประกัน  บริษัทจัดการจะเลือกค านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
รายใดรายหนึ่งก็ได้ 
 
 ข้อ 88 การค านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกันตามข้อ 87  
จะท าได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ านวน สลักหลังโอนประเภท 
มีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง  หรือค้ าประกันต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
 

หมวด 2 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

และกองทุนส่วนบุคคลทีม่ีนโยบายการลงทุน 
ลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดังกล่าว 

 
 ข้อ 89 มิให้น าอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง (6) ข้อ 74 หรือข้อ 75  
มาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวม
หน่วยลงทุน  หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) กองทุนดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวม
หนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนนั้น และ 
 (2) บริษัทจัดการแจกจ่ายเอกสารแสดงข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญซึ่งผู้ลงทุนควรทราบของ 
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการไปลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน  ทั้งนี้  เอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) ชื่อ ประเภท และอายุโครงการกองทุนรวม 
  (ข) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (ค) ความเสี่ยงของกองทุนรวม 
  (ง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม 
 การแจกจ่ายเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) ส าหรับกรณีกองทุนรวมหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนไปพร้อมกับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 

                                                        
396ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 ข้อ 90 มิให้น าความในข้อ 74 และข้อ 75 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมหน่วยลงทุนและกองทุน 
ส่วนบุคคลรายย่อยอื่นใดที่มิใช่กรณีตามข้อ 89  โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าว ณ สิ้นวัน ได้ไม่เกิน
อัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ใดกองทุนรวมหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
 (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 
 (3) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
 หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  แต่มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ข้อ 91 มิให้น าอัตราส่วนตามข้อ 75 มาใช้บังคับกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมหน่วยลงทุน 

หมวด 3397 
 

ยกเลกิทั้งหมวด 3 
 

หมวด 4 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมทีม่ีการกระจาย 

การลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และกองทุนส่วนบุคคล 
ทีม่ีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 

 
 ข้อ 93398 มิให้น าอัตราส่วนตามข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 ข้อ 63 ข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 90 แล้วแต่
กรณี มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)399400401402 อัตราส่วนตามข้อ 61 ข้อ 61/1 และข้อ 62 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) และ 

                                                        
397ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8)  

ลงวันท่ี 27/07/2554 
398ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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(9) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมตามหมวดนี้ โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
ตามข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย  
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
 (2)403 ในกรณีที่กองทุนตามหมวดน้ีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มี
นโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
  (ก)404 มิให้น าอัตราส่วนตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง (6) มาใช้บังคับกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  หากกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศด้วย  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
ห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  (ข)405 มิให้น าอัตราส่วนตามข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 90 มาใช้บังคับกับการลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 (3)406 อัตราส่วนตามข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 หรือข้อ 63 มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่กองทุนตาม
หมวดน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับ 
กองทุนรวมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน  เว้นแต่เป็นการลงทุนหรือ
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401 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 15) 

ลงวันท่ี 16/06/2557 
402 ถูกเยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 16) 

ลงวันท่ี 08/04/2558 
403ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
404ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
405ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
406ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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มีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีผู้ประกันของกองทุนนั้นเป็นผู้ออกหรือเป็นคู่สัญญา กรณีนี้ให้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับ
ของอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 หรือข้อ 63  
แล้วแต่กรณี 
 407 ให้น าความในข้อ 62 วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 
(1) (2) และ (3) ด้วย โดยอนุโลม 
 

หมวด 5 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับ 
กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ 

 
 ข้อ 94 มิให้น าความในข้อ 64 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
 

หมวด 6 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมเพือ่แก้ไข 

ปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณชิย์ 
 

 ข้อ 95 มิให้น าความในข้อ 61 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์ เฉพาะในส่วนที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็น 
ผู้ออก ซึ่งตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตราสาร หรือที่ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ 
ที่สามารถลงทุนได้  โดยให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวได้ 
โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 
 

หมวด 7 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ 

 
 ข้อ 96 มิให้น าความในข้อ 64 มาใช้บังคับ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้น
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ได้ไม่ถึงร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น  
เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 

                                                        
407ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 9)  

ลงวันท่ี 02/04/2556 
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กองทุนรวมวายุภักษ์เนื่องจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีไว้ซึ่งหุ้น 
ที่ได้มานั้นเกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ได้ 
 
 ข้อ 97408 ยกเลิกทั้งข้อ 97 
 
 ข้อ 98409 ยกเลิกทั้งข้อ 98 
 
 ข้อ 99410 ยกเลิกทั้งข้อ 99 
 

หมวด 8 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวม 

ส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
 

 ข้อ 100411 อัตราส่วนที่ก าหนดในข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 ข้อ 63 ข้อ 74 และข้อ 90  มิให้น ามา 
ใช้บังคับกับกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
 412 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งแล้ว ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ของภาคนี้ ต่อส านักงานได้ 
 

หมวด 9 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมสึนามิ 

 
 ข้อ 101 มิให้น าอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 64  มาใช้บังคับกับกองทุนรวมสึนามิ 
 

                                                        
408 ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 32/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 11)  

ลงวันท่ี 09/10/2556 
409 ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 32/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 11)  

ลงวันท่ี 09/10/2556 
410 ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 32/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 11)  

ลงวันท่ี 09/10/2556 
411ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
412ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
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 ข้อ 102 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานมิให้น าอัตราส่วนที่ก าหนด 
ในข้อ 71 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมสึนามิได้ 
 

หมวด 10 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม  และกองทุนส่วนบุคคลทีม่ี 

นโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 
 

 ข้อ 103 มิให้น าอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดในข้อ 73 มาใช้บังคับกับกองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน
ลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว 
 ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งเป็นกองทุนดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนดในข้อ 104 ด้วย 
 (1) กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
 (2) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
 (3) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  หรือ 
 (4) กองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตาม (1) (2) หรือ (3) 
 
 ข้อ 104 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ 
(4)  ให้เป็นไปตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่กองทุนตามข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ 
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด 
แล้วแต่กรณี โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ดังกล่าว  หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อ 89 วรรคหนึ่ง (2) โดยอนุโลมแล้ว  มิให้น าอัตราส่วน 
การลงทุนตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับกองทุนนั้น 
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 (2) ในกรณีที่กองทุนตามข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่เข้าลักษณะตามข้อ 104(1)   
มิให้น าอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 62 วรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับ  โดยบริษัทจัดการ
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนดังกล่าว ณ สิ้นวันได้ไม่เกินอัตราส่วน
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใด หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม
ข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) นั้น  เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนตามข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ 
(4) ดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มี
ลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ใด หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามข้อ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) นั้น 
  (ข) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใด หรือตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศใด ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือจ านวนตราสารที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศนั้น แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 11 
หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวม 

ทีจั่ดตั้งขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 ข้อ 105 อัตราส่วนที่ก าหนดในข้อ 63 และข้อ 64 มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้น
ตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 
 ข้อ 106 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานมิให้น าอัตราส่วนการลงทุน 
ที่ก าหนดในข้อ 71 มาใช้บังคบั ส าหรับกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของ
ภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

หมวด 11/1413 
 

                                                        
413ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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หลกัเกณฑ์อตัราส่วนเพิม่เติมส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน 
และกองทุนส่วนบุคคลทีม่ีนโยบายการลงทุน 

ในลกัษณะเดียวกนั 
 

 ข้อ 106/1414415 มิให้น าอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดในข้อ 61 ข้อ 61/1 ข้อ 62 และข้อ 69 มาใช้
บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวม
ดังกล่าว โดยให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามข้อก าหนดดังกล่าวตามอัตราส่วนที่ก าหนด
ในข้อ 106/2 และข้อ 106/3 
 
 ข้อ 106/2416417 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย  
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก  
ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตามข้อ 106/1 ได้ ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้ 
 (1)418419 ร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามข้อ 61 
วรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) และข้อ 61/1 
 (2)420421 ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินตามข้อ 62 วรรค
หนึ่ง (3) และ (7) 
 (3)422423 ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่เป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ 
หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 

                                                        
414ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
415ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
416ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
417ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
418ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
419ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
420ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
421ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
422ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 ข้อ 106/3424 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนตามข้อ 106/1 หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ 
ในการค านวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่า
รวมกันทั้งสิ้นเมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้นได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
 (1)425 อัตราที่ค านวณได้จากน้ าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 (2)426 อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 106/2 
 
 ข้อ 106/4427 ในกรณีของกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนบริษัทจัดการ
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม เมื่อค านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ า
ประกัน หรือคู่สัญญา 
 428 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนตลอดเวลาที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 
 
 ข้อ 106/5429 ในกรณีของกองทุนรวมตลาดเงิน ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มี
สภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน เมื่อค านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญา 

                                                                                                                                                                         
423ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 27/07/2554 
424ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
425ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
426ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
427ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
428ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
429ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 (1)430 เงนิสดสกุลเงินบาท 
 (2)431 เงินฝากสกุลเงินบาท  ทั้งนี้ ต้องเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (3)432 ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ หรือ 
 (4)433 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะสั้น 
 

หมวด 12 
การด าเนินการเมื่อมีเหตุที่ท าให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 

 
 ข้อ 107 ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่ก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ  
กองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนคร้ังก่อนและคร้ังใหม่ 
ห่างกันน้อยกว่าสิบห้าวัน หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ของกองทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วนที่ก าหนดตามข้อ 77 
หรือข้อ 78 แล้วแต่กรณี โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม  ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินอัตราส่วนตามข้อดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ตราสารน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด 
 
 ข้อ 108 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือ 
มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก าหนดตามข้อ 71  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ทั้งนี้ ให้ค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
โดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วน
ดังกล่าว 
 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย

                                                        
430ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
431ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
432ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
433ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  
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ไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมด้วย 
 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ส านักงานอาจสั่งให้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมเลิกกองทุนรวมนั้น 
 
 ข้อ 109 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่
กองทุนถืออยู่ หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว 
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนดในภาค 2 นี้   บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่
วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น 
 
 ข้อ 110 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุน
หรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในภาค 2 นี้  หากต่อมา 
ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุ
ดังต่อไปนี้  ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผัน
จากส านักงาน 
 (1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
แก้ไขการด าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป  หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
 (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
 ข้อ 111 ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน
อัตราส่วนที่ก าหนดในข้อ 79  หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
 ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดพร้อมสาเหตุ  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามวันท าการ 
นับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้ 
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 ข้อ 112 ภายใต้บังคับข้อ 107 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในภาค 2 นี้  หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ดังกล่าวจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน หรือจากการรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ  บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปก็ได้ 
 ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุน
ส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วน
ที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้  
ทั้งนี้ ในกรณีที่การรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใดเกิน
อัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 64  ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน
ได้ 
 (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว  เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน และ 
 (3) กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้
กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อ  บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจ
ควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247  ทั้งนี้ การลด
สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละ
กองทุนได้มาจากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 
 ข้อ 112/1434 ในกรณีที่กองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน 
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกล่าว มีการลงทุนหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน 
ที่ก าหนดไว้ในภาค 2  หากต่อมาทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 
ห้าวันท าการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนหรือได้มาเพิ่มเติม  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

                                                        
434ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 



84 
 

 (1)435 จัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่า 
เกินอัตราส่วน และวันที่ทรัพย์สินมีมูลค่าเกินอัตราส่วน และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (ก)436 ส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือ
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ภายใน 
สามวันท าการนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันท าการดังกล่าว 
  (ข)437 จัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ 
 (2)438 ด าเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ แตต่้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลาห้าวันท าการดังกล่าว เว้นแต่บริษัท
จัดการสามารถแสดงให้ส านักงานเห็นว่าที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอันท าให้บริษัทจัดการ 
ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าว 
 (3)439 จัดท ารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ โดยให้ระบุชื่อ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และวันที่สามารถแก้ไขได้ และด าเนินการตาม (1) (ก) 
และ (ข) โดยอนุโลม 
 440 มิให้น าความในข้อ 110 ถึงข้อ 112 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
 ข้อ 112/2441 ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในภาค 2  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อ 52/2 โดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงว่าระยะเวลา
ตามข้อ 112/1 (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 
 

ข้อ 112/3442   ในกรณีที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน 

                                                        
435ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
436ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
437ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
438ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
439ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
440ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
441ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 5)  

ลงวันท่ี 26/08/2553 
442 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 



85 
 

ของกองทุนรวมที่นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมนั้น เพื่อเป็นทรัพย์สิน 
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยชอบ  แต่ต่อมาการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวเกินอัตราส่วน 
ที่ก าหนดในข้อ 75/2  หากการเกินอัตราดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว
เพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจะยังคงไว้ซึ่งหน่วยลงทุนนั้นต่อไปก็ได้ 
 443ในกรณีที่การเกินอัตราตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจ้าง  
ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นจนเป็นเหตุให้นายจ้างรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของ
นายจ้างรายนั้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อไปได้อีกหกเดือนนับแต่เดือนที่ปรากฏ 
เหตุดังกล่าว 
 
 ข้อ 113444445 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน  
มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดในภาค 2 นี้  หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว 
โดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 107 ถึงข้อ 112/3  และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุน 
หรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
 ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
รายย่อย แล้วแต่กรณี ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานสามารถตรวจสอบได้ 
 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 114 ในกรณีบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามประเภทและ
อัตราส่วนโดยชอบก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรือเกินอัตราส่วนที่
ก าหนดตามประกาศนี้  บริษัทจัดการจะยังคงไว้ซึ่งการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้   

                                                        
443 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 12)  

ลงวันท่ี 19/12/2556 
444ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
445 ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน  

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 19/12/2556 
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แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นตราสารที่มีก าหนดอายุซึ่งได้หมดอายุลง หรือได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไป
เท่าใด  บริษัทจัดการอาจคงทรัพย์สินอ่ืนนั้นไว้ได้เพียงจ านวนที่เหลือ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นที่ได้ขาย 
หน่วยลงทุนครั้งแรก หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกันซึ่งได้มีการท าสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในวันก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อ 
117 แทน 
 
 ข้อ 115 ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของกองทุน
เป็นไปตามอัตราส่วนโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  แต่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศนี้  บริษัทจัดการจะยังคงไว้ซึ่งการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  แต่หาก
ทรัพย์สินนั้นเป็นตราสารที่มีก าหนดอายุซึ่งได้หมดอายุลง หรือได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไปเท่าใด  
บริษัทจัดการอาจคงทรัพย์สินอ่ืนนั้นไว้ได้เพียงจ านวนที่เหลือ 
 
 ข้อ 116 ในกรณีของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นที่ได้ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  หรือในกรณีของ
กองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกันซึ่งได้มีการท าสัญญารับจัดการกองทุน 
ส่วนบคุคลแล้ว ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุน เป็นไปตามประเภทและ
อัตราส่วนโดยชอบก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรือเกินอัตราส่วนที่
ก าหนดส าหรับกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นที่ก าหนดตามประกาศนี้  บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนต่อไปได้  แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นตราสารที่มีก าหนดอายุ
ซึ่งได้หมดอายุลง หรือได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไปเท่าใด  บริษัทจัดการอาจคงทรัพย์สินอ่ืนนั้นไว้ได้
เพียงจ านวนที่เหลือ 
 (2) ในกรณีของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมในวันที่
หรือภายหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเลือกที่จะลงทุนส าหรับการ
ลงทุนครั้งแรกให้เป็นไปตามประเภทที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจาก
ส านักงานได้  ทั้งนี้ การลงทุนคร้ังต่อไปของกองทุนรวมดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับ (3) 
 (3) ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินใด ๆ  เว้นแต่เป็นกรณีตาม (5) หรือเป็นกรณี
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  แล้วแต่
กรณี ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว 
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 (4) อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก าหนดอัตราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุนรวม
คุ้มครองเงินต้นซึ่งใช้บังคับในวันก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 (5) ในกรณีที่ทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนตาม (4) ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตาม (4) ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทรัพย์สินดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 
 
 ข้อ 116/1446 ในกรณีที่บริษัทจัดการท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนโดย
ชอบในวันก่อนวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  หากมูลค่าธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนดในข้อ 78/1  บริษัทจัดการจะยังคงไว้ซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนดังกล่าวต่อไป
ก็ได้ตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ท าไว้  แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเข้าท าธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืนเพิ่มเติมอีกไม่ได้ จนกว่ามูลค่าธุรกรรมตามสัญญาเดิมจะเป็นไปตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดนั้น 
 
 ข้อ 117 ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2549  เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ 
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้  จนกว่าจะได้มีค าสั่ง
และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 
 
 ข้อ 118 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 28/2549  เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 
 ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 

                                                        
446ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับท่ี 7)  

ลงวันท่ี 07/10/2553 
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          (นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16/08/2552 ฉบับทั่วไป 
เล่ม 126 ตอนพิเศษ 115ง 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 58/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30/11/2552 
ฉบับทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 174ง 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16/03/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30/04/2553 
ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 55ง  
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25/08/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14/09/2553 
ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109ง 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14/09/2553 
ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109ง 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30/09/2553 
ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 114ง 
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 42/2553 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 07/10/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29/10/2553 
ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 125ง 
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          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2554 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27/07/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 01/08/2554 
ฉบับทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 84ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 02/04/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 17/04/2556 
ฉบับทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 26/09/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
01/10/2556 ฉบับทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 127ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 09/10/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
16/10/2556 ฉบับทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 136ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 43/2556 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 19/12/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
26/12/2556 ฉบับทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 190ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 30/04/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
23/05/2557 ฉบับทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 81ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 02/06/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
20/06/2557 ฉบับทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 116ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2557 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 16/06/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
03/07/2557 ฉบับทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 123ง 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2558 เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 08/04/2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
14/05/2558 ฉบับทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 110ง 
 


