
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน.13 /2556 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  

(ฉบบัท่ี 9) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั 
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัขอ้ 12 และขอ้ 17 โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก 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   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ฉ) และ (ช) ใน (1) ของขอ้ 2 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “(ฉ)  “กองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่  กองทุนท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
           1.  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
           2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
  (ช)  “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ”  หมายความวา่   กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้ง 
ในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด” 
 



         2 

 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ช) ใน (2) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “(ช)  “หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่  หน่วยลงทุนหรือ 
ตราสารดงัต่อไปน้ี 
           1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
            2.  ตราสารท่ีออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 
ท านองเดียวกบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ฌ) และ (ญ) ใน (3) ของขอ้ 2 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง  
การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “(ฌ)  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
  (ญ)  “เจา้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีมีสิทธิในการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6/1) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “(6/1)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามส่วนท่ี 13 ในหมวด 3” 
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  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ของขอ้ 8 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “(5/1)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ
ตามหลกัเกณฑใ์น (1) หรือ (2) ของขอ้ 45/3” 

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 13 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน  
และขอ้ 45/3 ในหมวด 3 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุน ของภาค 1 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 35/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 6) 
ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 

“ส่วนท่ี 13 
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน 

________________ 

  ขอ้ 45/3   การลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย ตอ้งเป็น 
หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานท่ีเสนอขายหน่วยดงักล่าวต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป หรือท่ีเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีเป็นหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี ดว้ย 
  (1)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
  (2)  หน่วยดงักล่าวจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิก 
ของ World Federation of Exchanges (WFE)” 
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ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (9) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 62 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “(9)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
           (ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะสั่งรับเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและอยูร่ะหวา่งการด าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน
ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

         (ข)  ตราสารท่ีออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 
ท านองเดียวกบัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ท่ีจดทะเบียนซ้ือขาย 
ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ” 

ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคส่ีและวรรคหา้ของขอ้ 62 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง (9) 
ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหน้บัมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว รวมในอตัราส่วน 
ของบุคคลตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นเจา้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
   (1)  ผลประโยชน์ท่ีกองโครงสร้างพื้นฐานจะไดรั้บขึ้นอยูก่บัความสามารถในการ 
บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยเจา้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษทัใหญ่หรือบริษทัยอ่ย 
ของบุคคลดงักล่าว 
  (2)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจา้ของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษทัใหญ่ 
หรือบริษทัยอ่ยของบุคคลดงักล่าว 
  การพิจารณาบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามวรรคส่ี ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชี 
ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม” 
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ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 63 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 62 วรรคหน่ึง (9) (ก)” 

ขอ้ 10   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสามของขอ้ 63 แห่งประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “ใหน้ าความในขอ้ 62 วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการนบัรวมอตัราส่วน 
ตามวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม” 

ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในขอ้ 67/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 7/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 67/1   การค านวณอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี มิใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมนบัมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
ท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวร้วมในอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่ไม่รวมถึงหน่วยของ 
กองโครงสร้างพื้นฐาน” 
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ขอ้ 12   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 68 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “ใหน้ าความในขอ้ 62 วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการนบัรวมอตัราส่วน 
ตามวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม” 

ขอ้ 13   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 69 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
  “ใหน้ าความในขอ้ 62 วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการนบัรวมอตัราส่วน 
ตามวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม” 

ขอ้ 14   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 74 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” 

ขอ้ 15   ใหย้กเลิกความในวรรคสามของขอ้ 75 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เท่านั้น แต่ไม่รวมถึง 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมทองค า และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” 
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ขอ้ 16   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 75/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “ขอ้ 75/1   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได ้โดยตอ้งมีมูลค่ารวมทุกกรณีไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุน 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้ 5(5) 
  (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค าตามขอ้ 5(6) 
  (3)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 5(6/1) 
  (4)  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตามขอ้ 5(10) ซ่ึงไม่มีขอ้ก าหนด 
ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงช าระคืนเงินตน้เตม็จ านวน 
  (5)  ทรัพยสิ์นท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาซ่ึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ลงทุนในผูอ้อกหรือคู่สัญญาแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
และทุกรายรวมกนัไม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ 63 
  (6)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีส านกังานประกาศก าหนด โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมี 
ผลกระทบต่อการลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เช่น ความเส่ียง  
สภาพคล่อง การประเมินมูลค่า หรือการเปิดเผยขอ้มูล เป็นตน้ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถควบคุม 
อตัราส่วนการน าเงินสะสมและเงินสมทบรายสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพไปลงทุนหรือมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นในกรณีใดตามวรรคหน่ึงไดต้ามหลกัเกณฑข์องประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุม 
อตัราส่วนนั้น” 

ขอ้ 17   ใหย้กเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึง ในขอ้ 93 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“(1)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 หรือขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (9) มิให้ 
น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตามหมวดน้ี โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตาม 
ขอ้ก าหนดดงักล่าวท่ีบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั  
หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณเฉพาะผูอ้อก  
ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละยีสิ่บหา้ของ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน” 

ขอ้ 18   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของขอ้ 93 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

“ใหน้ าความในขอ้ 62 วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการนบัรวมอตัราส่วน 
ตามวรรคหน่ึง (1) (2) และ (3) ดว้ย โดยอนุโลม” 

ขอ้ 19   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556    เป็นตน้ไป  
เวน้แต่ขอ้ 16 ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.  2556     เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีความในขอ้ 16 มีผลใชบ้งัคบัแลว้ตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง หากบริษทัจดัการ
ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีความใน 
ขอ้ 16 มีผลใชบ้งัคบั แต่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนท่ีก าหนดตามขอ้ 75/1 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี บริษทัจดัการ 
จะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปได ้ ทั้งน้ี หากทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นตราสารซ่ึงครบก าหนดอายุ 
หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด ใหบ้ริษทัจดัการคงทรัพยสิ์นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 

 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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