
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน.   21/2554 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 8 ) 
_____________________ 

  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 าไดโ้ดยอาศยั 
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ประกอบกบัขอ้ 12 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน  
ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ใน (2) ของขอ้ 2 แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“(ค)  “ตราสารแห่งหน้ี”  หมายความรวมถึงศุกูก  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  (ง)  “ศุกูก”  หมายความวา่   ตราสารทางการเงินท่ีมีลกัษณะผลตอบแทนและ 
ความเส่ียงเทียบเคียงไดก้บัตราสารหน้ีทัว่ไป และเป็นไปตามหลกัชาริอะห์  
 (จ)  “เงินฝาก”  หมายความรวมถึงเงินฝากอิสลาม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  (ฉ)  “เงินฝากอิสลาม”  หมายความวา่   ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชาริอะห์  
และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืน 
เงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ซ) ของ (3) ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“(ซ)  “สถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย”  หมายความวา่   สถาบนัการเงิน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิก (ก) ของ (4) ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “ขอ้ 3/1   เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี  การพิจารณาอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของทรัพยสิ์นตามประกาศน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือคร้ังล่าสุดท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีส านกังานยอมรับ 
 (2)  เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น  เวน้แต่ในกรณีท่ี 
ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น ใหใ้ชอ้นัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหรือคู่สัญญา  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกหรือ
คู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ให้หมายความรวมถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือสนบัสนุน 
(support credit) ซ่ึงสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือประเมินจากแนวโนม้ท่ีธนาคารดงักล่าวจะไดรั้บ
การสนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเม่ือมีกรณีจ าเป็น 
  (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 35/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 5   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือเขา้เป็นคู่สัญญาดงัต่อไปน้ี  
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยได ้
 (1)  ตราสารแห่งทุนตามส่วนท่ี 1 ในหมวด 3  
 (2)  ตราสารแห่งหน้ีตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 3  
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 (3)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามส่วนท่ี 3 ในหมวด 3  
 (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3  
 (5)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยต์่างประเทศตามส่วนท่ี 5 ในหมวด 3  
 (6)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมทองค า 
เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3  
 (7)  เงินฝากตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3  
 (8)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 7  
ของหมวด 3  
 (9)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 10 ของหมวด 3  
 (10)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 11 ของหมวด 3 
 (11)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) ถึง (10) โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน 
 ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงเป็นกองทุนรวมทองค า ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงและขอ้ 5/1 
 ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงและขอ้ 5/2  
 ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หรือ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบั 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงและขอ้ 6” 

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5/2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 5/2   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือเขา้เป็นคู่สัญญาตามขอ้ 5 เพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมี
นโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือมีไว ้
เฉพาะทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตราสารแห่งหน้ีตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 3  
  (2)  เงินฝากตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3   
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  (3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
  (4)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีถือเป็นตราสารแห่งหน้ี 
 ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หรือ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวม 
ท่ีลงทุนในต่างประเทศ ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัขอ้ 6 ดว้ย” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึง ในขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  เป็นการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงิน 
ตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ากวา่หน่ึงปี  
โดยเป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส ารองเงินไวส้ าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือ 
รักษาสภาพคล่องของกองทุน” 

  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือเขา้เป็นคู่สัญญาดงัต่อไปน้ี  
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพและกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย   
 (1)  หลกัทรัพย ์ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ทุกประเภท ท่ีเสนอขายในประเทศ 
หรือมีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 (2)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11 
 (3)  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศตามขอ้ 18 
 (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3  
 (5)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศตามส่วนท่ี 5 ในหมวด 3 
 (6)  เงินฝากตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3 
 (7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8  
ของหมวด 3  
 (8)  ธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีของธุรกรรมการยมื
หลกัทรัพย ์ตอ้งมีคู่สัญญาเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนัเท่านั้น  และในกรณีของธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรัพยต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 9 ในหมวด 3  
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 (9)  การขายชอร์ต  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพย  ์
อยูใ่นครอบครอง โดยอนุโลม 
 (10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกลกัษณะ  ทั้งน้ี การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 38(4) ดว้ย 
 (11)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงทุกประเภท 
 (12)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั (1) ถึง (11) โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน” 

ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความใน (5) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 8/2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว  ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 33/2553  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“(5)  เงินฝากตามส่วนท่ี 6 ในหมวด 3  แตท่ั้งน้ี ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม” 

ขอ้ 10  ใหย้กเลิกความในขอ้ 8/3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 33/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 8/3  ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 8/2(1)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ้ 8/2(2)  
ท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีก าหนดวนัช าระหน้ีตามตราสารเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น หรือไม่เกิน 
สามร้อยเกา้สิบเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์นหรือเขา้ท าสัญญา 

(2)  มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี เวน้แต่เป็นตราสารภาครัฐไทย 
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะสั้น 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสามอนัดบัแรกท่ีไดม้าจากการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะยาว 
(ค) อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีเทียบเคียงไดก้บัสองอนัดบัแรกของการจดัอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือระยะสั้นตามท่ีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้
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(3)  ไม่ใช่ตราสารแห่งหน้ีดงัต่อไปน้ี 
(ก) หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะดอ้ยสิทธิในท านองเดียวกนั 
(ข) หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ตราสารแห่งหน้ี 
(ค) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

 (ง)  ศุกูก 
  ความในวรรคหน่ึง (2)  ใหใ้ชบ้งัคบักบัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝากตามขอ้ 8/2(5)  
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 8/2(6) เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนดว้ย” 

  ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในขอ้ 14 และขอ้ 15 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 14   ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก  ไดแ้ก่ 
  (1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกูร้ะยะสั้น ท่ีธนาคาร 
ท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั 
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
  (2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจประเภท 
การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซ่ึงก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวนั 
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น 
  (3)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือศุกูก ท่ีมีอายไุม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีออก  
ซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าจาก
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นดว้ย หรือ 
 (ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีส านกังาน
ก าหนดเพิ่มเติม 
  ขอ้ 15   ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
  (1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัไดแ้ก่ 
 (ก)  ตัว๋เงินคลงั 
 (ข)  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 (ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ศุกูก หุ้นกู ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก 
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนั 
  (2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  อนัไดแ้ก่  ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบั 
ตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั   
ทั้งน้ี ตราสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 16 ดว้ย 
  (3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ ซ่ึงหมายถึง  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ศุกูก 
หรือหุน้กูท่ี้ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์  ท่ีส านกังานอนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะ
ทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากดั  หรือท่ีออกภายใตข้อ้ผกูพนัท่ีก าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั  
หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นเป็นผูอ้อก  หรือท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ซ่ึงผูอ้อก
หลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผูถื้อหุน้โดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่า 
ท่ีเสนอขายจากผูถื้อหุน้  ทั้งน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือไดต้อ้งมีลกัษณะตามขอ้ 16 ดว้ย 
  (4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์
อา้งอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกูท่ี้ไม่ใช่หุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ศุกูก หุน้กู ้ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 
ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งน้ี หุน้กูด้งักล่าว 
ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ์ 
  (6)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือ 
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีส านกังานก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นตน้ 
  (7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 8 
ของหมวดน้ี 
  (8)  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มืเป็นตราสารแห่งหน้ี 
ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) หรือขอ้ 14  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 9 ของหมวดน้ี” 

  ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความซ่ึงเป็นช่ือของส่วนท่ี 6 และขอ้ 23 ในหมวด 3 ของภาค 1   
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552           
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552             
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 6 
เงินฝาก 

____________________ 

  ขอ้ 23   เงินฝากท่ีบริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้
ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือในสถาบนัการเงินต่างประเทศ” 

  ขอ้ 13   ใหย้กเลิก (2) ของขอ้ 56 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 35/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 

  ขอ้ 14   ใหย้กเลิกความในขอ้ 61 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 61   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 58 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมี 
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั  
หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะธนาคาร 
หรือบริษทัเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน   
 (1)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ  
 (2)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
 (3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
 (4)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 (5)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
 การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไวด้งัต่อไปน้ี ซ่ึงธนาคารหรือบริษทัเงินทุนรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา รวมในอตัราส่วนดงักล่าว   
 (1)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (5)  
 (2)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1)  
 ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
การด าเนินงานของกองทุน มิใหน้บัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง” 
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 ขอ้ 15   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 61/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 61/1   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 58 บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก 
ในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้โดยมีมูลค่า
รวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนั้น ไม่เกินร้อยละยีสิ่บของ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 
หรือมีไวด้งัต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วนดงักล่าว   
  (1)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) ท่ีสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา  
 (2)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 61 วรรคหน่ึง ขอ้ 62 วรรคหน่ึง และขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1)  
ท่ีธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา 
 ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อการด าเนินงานของกองทุน มิใหน้บัมูลค่าของเงินฝากดงักล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง”   

 ขอ้ 16   ใหย้กเลิกความในขอ้ 62 และขอ้ 63 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 62   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใด 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศท่ีบริษทัจดทะเบียนเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา   
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้เหตุแห่ง 
การเพิกถอนหมดไป 
 (2)  หุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั่งรับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจาย 
การถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือ 
หุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
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 (3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
 (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (5)  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร 
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
 (6)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ หน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมต่างประเทศ หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
เป็นตราสารแห่งทุนต่างประเทศ  หรือตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศ ตอ้งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
 (7)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีคู่สัญญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี 
สามารถลงทุนได ้
 (8)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
 ตราสารแห่งทุนตามวรรคหน่ึง (1) ตราสารแห่งหน้ีตามวรรคหน่ึง (3) มิให้ 
หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจดัใหเ้ป็นตราสารแห่งทุน หรือถูกจดัใหเ้ป็น 
ตราสารแห่งหน้ี ตามขอ้ก าหนดในภาค 1 
 การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง  ให้นบัมูลค่าของทรัพยสิ์นตามขอ้ 63  
วรรคหน่ึง (1) ท่ีบุคคลรายเดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั  
หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนไดล้งทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 63   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ี 
ก าหนดไวใ้นขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 61/1 และขอ้ 62 เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนตามอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย  
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณ 
เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน 
ร้อยละหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (2)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม (1) เม่ือค านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญาแลว้ ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ิน 
ไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535” 
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  ขอ้ 17  ใหย้กเลิกความในขอ้ 69 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 69   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบริษทัในกลุ่มกิจการใดเป็นผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบท่ีใช ้
ในการค านวณตวัช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนนั้น  บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นนั้น
โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินผลรวม 
ของน ้าหนกัของทรัพยสิ์นดงักล่าวในตวัช้ีวดัและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน   
ทั้งน้ี แทนอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 หรือขอ้ 63  แลว้แต่กรณี ก็ได”้ 

 ขอ้ 18   ใหย้กเลิกความในขอ้ 87 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 87   ในการค านวณอตัราส่วนตามขอ้ 58 ขอ้ 60 ขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 และ 
ขอ้ 63 วรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไขตามขอ้ 88 ดว้ย 
  (1)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวมีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
บริษทัจดัการจะค านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือผูท่ี้เป็นคู่สัญญาดงักล่าว  หรือค านวณ
อตัราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั แลว้แต่กรณี ก็ได ้
  (2)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นมีบุคคลมากกวา่หน่ึงรายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 
หรือผูค้  ้าประกนั  บริษทัจดัการจะเลือกค านวณอตัราส่วนท่ีผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ 
ผูค้  ้าประกนัรายใดรายหน่ึงก็ได”้ 

 ขอ้ 19   ใหย้กเลิกหมวด 3 หลกัเกณฑอ์ตัราส่วนเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมคุม้ครอง
เงินตน้ และกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกนั และขอ้ 92 ในภาค 2 หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุน แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552    

 ขอ้ 20   ใหย้กเลิกความในขอ้ 93 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 93   มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 ขอ้ 63 ขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 90 
แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 หรือขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) มิให้น ามา 
ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตามหมวดน้ี โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนด
ดงักล่าวท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา  
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุน 
  (2)  ในกรณีท่ีกองทุนตามหมวดน้ีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุน 
ส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมหน่วยลงทุน 
 (ก)  มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 62 วรรคหน่ึง (6) มาใชบ้งัคบักบัการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ  หากกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต่างประเทศหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต่างประเทศดว้ย  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
ไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 (ข)  มิใหน้ าอตัราส่วนตามขอ้ 74 ขอ้ 75 และขอ้ 90 มาใชบ้งัคบักบัการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน 
แต่ละกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการอ่ืนเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (3)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 หรือขอ้ 63 มิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ี
กองทุนตามหมวดน้ีเป็นกองทุนรวมมีประกนัหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะ
เดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามท่ีระบุไว  ้
ในโครงการจดัการกองทุนรวมหรือสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน   
เวน้แต่เป็นการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีมีผูป้ระกนัของกองทุนนั้นเป็นผูอ้อกหรือเป็นคู่สัญญา 
กรณีน้ีใหย้งัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของอตัราส่วนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 หรือขอ้ 63  
แลว้แต่กรณี” 

  ขอ้ 21   ใหย้กเลิกความในขอ้ 100 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 100   อตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 ขอ้ 63 ขอ้ 74 และขอ้ 90   
มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
  นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึงแลว้ ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการ
กองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 1 ของภาคน้ี ต่อส านกังานได”้ 

  ขอ้ 22   ใหย้กเลิกความในขอ้ 106/1 และขอ้ 106/2  แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 33/2553  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 106/1   มิใหน้ าอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดในขอ้ 61 ขอ้ 61/1 ขอ้ 62 และขอ้ 69 
มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบั
กองทุนรวมดงักล่าว โดยใหบ้ริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนดดงักล่าวตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 106/2 และขอ้ 106/3 
  ขอ้ 106/2   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีบคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย 
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน
ตามขอ้ 106/1 ได ้ไม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์น 
ตามขอ้ 61 วรรคหน่ึง (1) ถึง (4) และขอ้ 61/1  
  (2)  ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นตามขอ้ 62 
วรรคหน่ึง (3) และ (7) 
  (3)  ร้อยละสิบของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีเป็นตราสารหน้ี
ต่างประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน” 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไป 
ตามประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรือ
อตัราส่วนในขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปกไ็ด ้ แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง  
หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวน 
ท่ีเหลือ 
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  ขอ้ 24   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งหรือหนงัสือเวียน
เป็นอยา่งอ่ืนตามขอ้ก าหนดซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

 ขอ้ 25   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


