
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน.   42/2553 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 7) 
________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 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   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 24/1 ของส่วนท่ี 8 ธุรกรรมการซ้ือโดยมี 
สัญญาขายคืน ในหมวด 3 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
ของภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 24/1   ในส่วนน้ี 
 “ราคาซ้ือ”  หมายความวา่   ราคาท่ีกองทุนช าระใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
เป็นค่าซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีตามธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 
 “มูลค่าธุรกรรม”  หมายความวา่   ราคาซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุน 
พงึไดรั้บจากธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
                          “ขอ้ 25   การท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ตอ้งมีคู่สัญญาเป็นผูล้งทุนตามท่ีก าหนดในขอ้ 26 
 (2)  ตอ้งเป็นการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในหลกัทรัพยห์รือ 
ตราสารแห่งหน้ีตามท่ีก าหนดในขอ้ 27 
 
 
 



 2 

 (3)  ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย   
หรือโดยบริษทัหลกัทรัพย ์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) แลว้แต่กรณี   
 (4)  ระยะเวลาการรับช าระหน้ีของธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตอ้งไม่เกิน 
เกา้สิบวนั และการท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใด ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 และขอ้ 28 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 27   ใหบ้ริษทัจดัการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุน 
ไดเ้ฉพาะในหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝากตามขอ้ 14(1) ซ่ึงมีอายคุงเหลือ 
ไม่เกินหน่ึงปี 

(2)  ตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) และตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 15(2) 
และขอ้ 18(1)  ทั้งน้ี กรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั 
ท่ีสามารถลงทุนได ้

(3)  ตราสารแห่งหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกินหน่ึงปีท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขาย 
ตราสารแห่งหน้ี  หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน   
ทั้งน้ี ตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นอยูใ่นสองอนัดบัแรก หรืออนัดบั 
ความน่าเช่ือถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้หรือ 

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวอยูใ่นสามอนัดบัแรก 
(4)  ตราสารแห่งหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกินหน่ึงเดือนท่ีขึ้นทะเบียนใน 

ตลาดซ้ือขายตราสารแห่งหน้ี  หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผย 
ต่อสาธารณชน  ทั้งน้ี ตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นอยูใ่นสามอนัดบัแรก หรืออนัดบั 
ความน่าเช่ือถือระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้หรือ 

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวอยูใ่นส่ีอนัดบัแรก 
  (5)  ทรัพยสิ์นอ่ืนตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
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ขอ้ 28   ในการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ให้บริษทัจดัการด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  มูลค่าของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา ตอ้งสูงกวา่
ราคาซ้ือในจ านวนท่ีสมเหตุสมผล  โดยไม่นอ้ยกวา่ผลลพัธ์ท่ีค  านวณจากราคาซ้ือ x (1 + อตัรา 
ส่วนลดหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ)  ทั้งน้ี อตัราส่วนลดหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ท่ีซ้ือดงักล่าวตอ้งก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญาและของหลกัทรัพยห์รือ 
ตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือนั้นแลว้  

(2)  ด ารงมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนัไม่นอ้ยกวา่ผลลพัธ์ 
ท่ีค  านวณไดจ้ากมูลค่าธุรกรรม x (1 + อตัราส่วนลดหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ)   
 (3)  ในกรณีท่ีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตาม 
(2)  บริษทัจดัการตอ้งเรียกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ตามขอ้ 27 ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและทรัพยสิ์น 
ท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตาม (2) ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ท่ีซ้ือลดลงนอ้ยกวา่ท่ีก าหนด  เวน้แต่เป็นกรณีตาม (4) 
 (4)  บริษทัจดัการจะไม่ด าเนินการตาม (3) ก็ได ้หากส่วนต่างของผลลพัธ์ตาม (2)  
ไม่เกินหา้ลา้นบาท หรือไม่เกินร้อยละหา้ของราคาซ้ือ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  และมี 
การก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสัญญาโดยไดค้  านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ 
 (5)  บริษทัจดัการจะน าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อมิได ้ 
เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา 
ขายคืนดงักล่าว  
  (ข)  เป็นการขายตามธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนท่ีเป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
ในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  
 ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนส่วนบุคคลตามขอ้ 8” 

 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 28/1 ของส่วนท่ี 8 ธุรกรรมการซ้ือโดยมี 
สัญญาขายคืน ในหมวด 3 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุน  
ของภาค 1 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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 “ขอ้ 28/1  การค านวณมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือโดยมีสัญญา 
ขายคืนและมูลค่าธุรกรรมเพื่อการด าเนินการตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (2) (3) หรือ (4)  ให้บริษทัจดัการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ค  านวณเป็นรายธุรกรรม หรือ  
 (2)  ค  านวณรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดท่ีกองทุนมีอยูก่บัคู่สัญญา 
รายเดียวกนั และท่ีสัญญาก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจาก
หลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือหรือทรัพยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) 
ของธุรกรรมอ่ืนได”้ 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 71 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 71   ในกรณีของกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ท่ีบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ
คู่สัญญา เป็นจ านวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละส่ีสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทุนรวมส าหรับกองทุนรวมท่ีมีอายนุอ้ยกวา่
หน่ึงปี  
 (1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
 (2)  ธนาคารพาณิชย ์
 (3)  บริษทัเงินทุน 
 (4)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
 (5)  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 (6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
  (7)  ธนาคารต่างประเทศ 
 การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี  
รวมในอตัราส่วนดงักล่าว 
 (1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 (2)  ทรัพยสิ์นท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่
กองทุนรวมตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) 
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 อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชบ้งัคบัในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบ
ก าหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายโุครงการตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป" 
  

 ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 78/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 78/1   บริษทัจดัการอาจท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได ้ 
โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 ค าวา่ “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหน่ึง  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24/1” 

 ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 80/1 ของส่วนท่ี 4 ขอ้ก าหนดในการค านวณ
อตัราส่วน ในหมวด 1 หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนการลงทุนทัว่ไป ของภาค 2 หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
อตัราส่วนการลงทุนของกองทุน แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 80/1   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ใหบ้ริษทัจดัการ
ค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 61 และขอ้ 62 ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและท่ีโอนมาตาม
ขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนัไม่นอ้ยกวา่มูลค่าธุรกรรม  ใหน้ าหลกัทรัพยห์รือตราสาร 
แห่งหน้ีดงักล่าวมาค านวณอตัราส่วนการลงทุนเท่ากบัมูลค่าธุรกรรม  ทั้งน้ี บริษทัจดัการไม่ตอ้งน า
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา   
 (2)  ในกรณีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและท่ีโอนมาตาม 
ขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนันอ้ยกวา่มูลค่าธุรกรรม  ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุน
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  น าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีดงักล่าวมาค านวณอตัราส่วนการลงทุน 
เท่ากบัมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีนั้นตามราคาตลาด  และ 
  (ข)  น าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาค านวณอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีคู่สัญญา เท่ากบัส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกบัมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีนั้น 
ตามราคาตลาด 
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 (3)  ในกรณีเป็นธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีขอ้ก าหนดให้
ค านวณมูลค่าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรม
ทั้งหมดตามขอ้ 28/1(2)  ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนดงัน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและท่ีโอนมา
ตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนัของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่มูลค่าธุรกรรมแต่ละ
ธุรกรรมนั้น  ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) 
 (ข)  ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและท่ีโอนมา
ตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนัของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่านอ้ยกวา่มูลค่าธุรกรรมแต่ละ
ธุรกรรม  ใหค้  านวณอตัราส่วนการลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (2) 
 (ค)  ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ท่ีซ้ือและท่ีโอนมาตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนันอ้ยกว่ามูลค่าธุรกรรม  ให้บริษทัจดัการ
น าหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือของธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี
ท่ีซ้ือและท่ีโอนมาตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนัไม่นอ้ยกว่ามูลค่าธุรกรรม มาค านวณ
อตัราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกบัมูลค่ารวมของหลกัทรัพยห์รือ
ตราสารแห่งหน้ีท่ีซ้ือและท่ีโอนมาตามขอ้ 28 วรรคหน่ึง (3) (ถา้มี) ณ ส้ินวนัของธุรกรรมแรก   
ทั้งน้ี หากภายหลงัการชดเชยส่วนต่างขา้งตน้ มูลค่าสุทธิของทุกหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ี 
ท่ีซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนยงัคงนอ้ยกวา่มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม  ใหน้ าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืนมาค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา เท่ากบัส่วนต่างดงักล่าว 
 ค าวา่ “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหน่ึง  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของ 
ค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24/1” 

 ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 116/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 116/1   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนในนาม
กองทุนโดยชอบในวนัก่อนวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553  หากมูลค่าธุรกรรมดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 78/1  บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืนดงักล่าวต่อไปก็ไดต้ามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขในสัญญาท่ีไดท้ าไว ้ แต่ทั้งน้ี บริษทัจดัการ 
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จะเขา้ท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนเพิ่มเติมอีกไม่ได ้จนกว่ามูลค่าธุรกรรมตามสัญญาเดิม
จะเป็นไปตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดนั้น” 

 ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2553   
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการท าธุรกรรม 
การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทัว่ไปในการท าธุรกรรมยิง่ขึ้น  
รวมทั้งก าหนดประเภทหลกัทรัพยห์รือตราสารแห่งหน้ีท่ีน ามาท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน
ใหส้ะทอ้นความมีคุณภาพและสภาพคล่องยิง่ขึ้น  และปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการค านวณ
อตัราส่วนการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนใหมี้ความเหมาะสม  
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


