
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน.  33/2553 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 5) 
_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัขอ้ 12 และขอ้ 17 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และขอ้ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 ของหมวด 1 บททัว่ไป ในภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามประเภทท่ีก าหนดในหมวด 2 และหมวด 2/1  
ของภาค 1  ทั้งน้ี ตามลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 1  
  (2)  เปิดเผยการลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 4 ของภาค 1  
  (3)  เม่ือมีเหตุท่ีท าใหท้รัพยสิ์นขาดคุณสมบติัท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้  
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหมวด 5 ของภาค 1” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 4/1 ในหมวด 2 ขอ้ก าหนดประเภททรัพยสิ์น 
ตามลกัษณะของกองทุน ของภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว  ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
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  “ขอ้ 4/1   ความในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนส่วนบุคคล 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  ทั้งน้ี กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งลงทุนหรือ 
มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2/1 ดว้ย” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (5) ได”้ 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 2/1 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น
ส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั และขอ้ 8/1  
ถึงขอ้ 8/6 ในภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“หมวด 2/1 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์นส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน  
และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั 

____________________ 

 ขอ้ 8/1   ในหมวดน้ี 
 “อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั” (portfolio duration)  หมายความวา่   อายถุวัเฉล่ีย 
แบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงินท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว ้
  ขอ้ 8/2   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 8/3 และขอ้ 8/4 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์น หรือเขา้เป็นคู่สัญญาดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุน 
ส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว 
  (1)  ตราสารแห่งหน้ีตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 3 ของภาค 1   
  (2)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามส่วนท่ี 3 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีออกโดยบริษทัจดทะเบียน 
หรือโดยบริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้น
ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ  ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งด าเนินการใหเ้หตุแห่ง 
การเพิกถอนการจดทะเบียนหรือการไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายหมดไป 
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(3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ  
 (ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 

ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการลงทุน
ในต่างประเทศบางส่วน 

หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในส่วนท่ี 4 ของหมวด 3 ในภาค 1  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็น 
การลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 
  (5)  เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสดตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3 ของภาค 1 
  (6)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวต้ามส่วนท่ี 10 ในหมวด 3  
ของภาค 1  

(7)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) ถึง (6) โดยไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน 
  ขอ้ 8/3   ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 8/2(1) และตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ้ 8/2(2)  
ท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1)  มีก าหนดวนัช าระหน้ีตามตราสารเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น หรือไม่เกิน 
สามร้อยเกา้สิบเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญา  

(2)  มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นตราสารภาครัฐไทย 
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะสั้น  
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสามอนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะยาว   
(ค)  อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงไดก้บัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะสั้นตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้
(3)  ไม่ใช่ตราสารแห่งหน้ีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหน้ี  

(ข)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
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  ขอ้ 8/4   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ 8/2 เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
ตามหมวดน้ี บริษทัจดัการตอ้งด ารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั (portfolio duration) ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงไม่เกินสามเดือน   
  ขอ้ 8/5   กรณีท่ีกองทุนรวมตามหมวดน้ีมีอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง เกินสามเดือนติดต่อกนัเป็นระยะเวลาหา้วนัท าการไม่วา่จะเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรือไม่ 
ก็ตาม ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของกองทุนรวม และสาเหตุท่ี 
ไม่สามารถด ารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัตามขอ้ 8/4 ได ้ และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาหา้วนัท าการดงักล่าว 
 (ข)  จดัเก็บส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  ด าเนินการแกไ้ขให้อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึง เหลือไม่เกิน 
สามเดือน ภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนั 
นบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาหา้วนัท าการดงักล่าว  เวน้แต่บริษทัจดัการสามารถแสดงใหส้ านกังาน
เห็นวา่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอนัท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได้ 
  (3)  จดัท ารายงานเม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัได ้ 
โดยใหร้ะบุอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของกองทุนรวม และวนัท่ีสามารถแกไ้ขได ้ และด าเนินการ
ตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม 
  ขอ้ 8/6   ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั 
ณ ขณะใดขณะหน่ึงใหเ้หลือไม่เกินสามเดือน  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึง
วา่ระยะเวลาตามขอ้ 8/5(2) ไดล้่วงพน้ไปแลว้หรือไม่ 
  (1)  จดัท ารายงานเม่ืออายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกั ณ ขณะใดขณะหน่ึงเกินส่ีเดือน 
และทุกคร้ังท่ีเพิ่มขึ้นเกินหน่ึงเดือน ตามล าดบั  โดยรายงานดงักล่าวใหมี้สาระส าคญัตามขอ้ 8/5(1)  
โดยอนุโลม 
  (2)  ส่งรายงานตาม (1) ต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
  (3)  จดัเก็บส าเนารายงานตาม (1) ไวท่ี้บริษทัจดัการ” 
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ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 52/1 และขอ้ 52/2 ในหมวด 5 การด าเนินการ 
เม่ือมีเหตุท่ีท าใหท้รัพยสิ์นขาดคุณสมบติัท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ของภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
ประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 52/1   กรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑใ์น
หมวด 2/1 และหมวด 3 ของภาคน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์นกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส่วนบุคคล 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าวไวแ้ลว้  หากต่อมาทรัพยสิ์นดงักล่าว 
มีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไป จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ท่ีขาดคุณสมบติั และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั  และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
 (ข)  จดัเก็บส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นขาดคุณสมบติั  เวน้แต่บริษทัจดัการ
สามารถแสดงใหส้ านกังานเห็นวา่มีเหตุดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอนัท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขตามท่ีก าหนดใน (2) ได ้
 (ข)  บริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ณ วนัท่ีบนัทึกมูลค่า
ทรัพยสิ์นเป็นศูนย ์หรือวนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกหรือคู่สัญญาในทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่สามารถ 
ช าระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในทรัพยสิ์นนั้น (set aside) ตามหลกัเกณฑใ์นประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ
กองทุน  
  (3)  จดัท ารายงานเม่ือบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั  หรือ
เม่ือทรัพยสิ์นนั้นเปล่ียนแปลงคุณสมบติัจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทุนดงักล่าว 
โดยใหร้ะบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าว และวนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นถูก
จ าหน่ายไป หรือวนัท่ีคุณสมบติัเปล่ียนแปลง แลว้แต่กรณี  และด าเนินการตาม (1) (ก) และ (ข)  
โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 52/2   ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั 
ท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่ระยะเวลา
ตามขอ้ 52/1(2) ไดล้่วงพน้ไปแลว้หรือไม่ 
  (1)  จดัท ารายงานเม่ืออตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวเพิ่มขึ้น 
ทุกร้อยละหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  โดยใหร้ะบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น และวนัท่ีอตัราส่วนเพิ่มขึ้น 
  (2)  ส่งรายงานตาม (1) ต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
  (3)  จดัเก็บส าเนารายงานตาม (1) ไวท่ี้บริษทัจดัการ 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีตามขอ้ 52/1(2) (ข)” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 54 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 54   ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วน

การลงทุนทัว่ไปในหมวด 1 ของภาค 2  
(2)  จดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ

กองทุนเฉพาะประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 ถึง หมวด 11/1 ของภาค 2  
(3)  ใหด้ าเนินการเม่ือมีเหตุท่ีท าใหก้ารลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนตามท่ีก าหนดในหมวด 12 ของภาค 2”  

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 77 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 77   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง และเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกระท านอกศูนยซ้ื์อขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวตัถุประสงคน์อกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง โดยมีมูลค่ารวมกนั
ทั้งส้ินไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน 
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 (2)  กองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลาซ่ึงก าหนดช่วงห่างของวนัท าการรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนคร้ังก่อนและคร้ังใหม่ยาวกวา่อายขุองตราสารหรือสัญญาดงักล่าว  โดยวนัครบก าหนดอายุ
ของตราสารหรือสัญญาดงักล่าวอยูใ่นช่วงห่างนั้น  
 (3)  กองทุนรวมตลาดเงิน  
 (4)  กองทุนรวมปิด” 

 ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 81/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“ขอ้ 81/1   การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 77 ใหใ้ชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(notional amount) เป็นมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณ” 

ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 11/1 หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับ
กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกนั และขอ้ 106/1  
ถึงขอ้ 106/5 ในภาค 2 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“หมวด 11/1  
หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน 

และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกนั 

___________________ 

  ขอ้ 106/1   มิให้น าอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 61 ขอ้ 62 และขอ้ 69 มาใช้
บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบั 
กองทุนรวมดงักล่าว โดยให้บริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนดดงักล่าวตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 106/2 และขอ้ 106/3 
 ขอ้ 106/2   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก 
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
ตามขอ้ 106/1 ได ้ไม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี  
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(1)  ร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นตาม 
ขอ้ 61 วรรคหน่ึง (1) ถึง (4)  

(2)  ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นตาม 
ขอ้ 62 วรรคหน่ึง (3) และ (7)  

(3)  ร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นตราสารหน้ี
ต่างประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 

ขอ้ 106/3   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนตามขอ้ 106/1 หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใช้
ในการค านวณตวัช้ีวดัของกองทุนนั้น  บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยมี 
มูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้นไดไ้ม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี
แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

(1)  อตัราท่ีค านวณไดจ้ากน ้าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัรวมกบัร้อยละหา้
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(2)  อตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 106/2 
ขอ้ 106/4   ในกรณีของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 

บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละหา้สิบของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เม่ือค านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง  
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา 
 การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการ
ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเตม็จ านวนตลอดเวลาท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 ขอ้ 106/5   ในกรณีของกองทุนรวมตลาดเงิน ใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงดงัต่อไปน้ี โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เม่ือค านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา 

(1)  เงินสดสกุลเงินบาท 
(2)  เงินฝากสกุลเงินบาท  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นเงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
(3)  ตัว๋เงินคลงัท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารหน้ีสาธารณะ หรือ 

  (4)  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะสั้น” 
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 ขอ้ 10   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 112/1 และขอ้ 112/2 ในหมวด 12 การด าเนินการ
เม่ือมีเหตุท่ีท าใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วน ของภาค 2 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุน  
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552   
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“ขอ้ 112/1   ในกรณีท่ีกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว มีการลงทุนหรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นภาค 2  หากต่อมาทรัพยสิ์นนั้นมีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวติดต่อกนัเป็น
เวลาหา้วนัท าการ โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดม้าเพิ่มเติม  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมี
มูลคา่เกินอตัราส่วน และวนัท่ีทรัพยสิ์นมีมูลค่าเกินอตัราส่วน และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
        (ก)  ส่งรายงานดงักล่าวต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ลูกคา้กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี ภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัสุดทา้ยของระยะเวลาหา้วนัท าการดงักล่าว 
        (ข)  จดัเก็บส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการ 
 (2)  ด าเนินการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาหา้วนัท าการดงักล่าว  
เวน้แตบ่ริษทัจดัการสามารถแสดงใหส้ านกังานเห็นวา่ท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดอนัท าให้
บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการดงักล่าว 
 (3)  จดัท ารายงานเม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้โดยใหร้ะบุ
ช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าว และวนัท่ีสามารถแกไ้ขได ้และ
ด าเนินการตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนุโลม 
 มิใหน้ าความในขอ้ 110 ถึงขอ้ 112 มาใชบ้งัคบักบักรณีตามวรรคหน่ึง 
 ขอ้ 112/2   ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นภาค 2  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามขอ้ 52/2 โดยอนุโลม  ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค านึงวา่
ระยะเวลาตามขอ้ 112/1 (2) ไดล้่วงพน้ไปแลว้หรือไม่” 

 ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 113 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 113   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี  หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว 
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โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 107 ถึงขอ้ 112/2  และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือ
ไดท้รัพยสิ์นมาเพิ่มเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได”้ 

ขอ้ 12   ในกรณีท่ีกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุน
ลกัษณะเดียวกนัไดล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
แต่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักลา่วต่อไปก็ได ้ 
แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้น 
ไปเท่าใด บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

ขอ้ 13   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป  

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น 
และอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกนั เพื่อใหมี้การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องและความเส่ียงต ่า 
ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของกองทุนดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 

 


