
 

                    ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
          ท่ี สน. 43/2556 

          เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
           (ฉบบัท่ี 12 ) 

                            . 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  ส านกังานโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี    

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิก (ช) ใน (3) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5/3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 5/3   การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศหรือต่างประเทศ 
ท่ีมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ในการขอความยนิยอม บริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลตอ้งอธิบายใหค้ณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพเขา้ใจถึงลกัษณะและความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าว ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียงก่อน 
ขอรับความยินยอมดว้ย 
  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวตอ้งมีภาระผกูพนัในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(derivatives exposure) ไม่เกินมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นดว้ย” 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 35 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการลงทุน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะเพื่อการลด
ความเส่ียงเท่านั้น 
  (ก)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในนามของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคล
รายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักล่าว  
  (ข)  การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาเครดิตอนุพนัธ์ในนามของกองทุน” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 37 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 58/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ดชันีท่ีไดรั้บการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีได ้
อยา่งอิสระจากบริษทัจดัการ  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวมีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย 
 (ก)  สถาบนันั้นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจดัการตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจดัการ 
 (ข)  สถาบนันั้นมีบริษทัจดัการเป็นผูถื้อหุน้ตั้งแต่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 55 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 55   การค านวณอตัราส่วนเพื่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในภาคน้ีส าหรับ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลค านวณ 
แยกตามรายนโยบายการลงทุนแทนการค านวณตามรายกองทุน” 



3 
 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 58   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
อาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นท่ีนายจา้งหรือกลุ่มกิจการของนายจา้งเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา มีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละสิบหา้ของ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหน้บัทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง 
  (ก)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยทรัสตท่ี์มีวตัถุประสงคห์ลกั 
เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือหน่วยทรัสตไ์ปลงทุนในทรัพยสิ์นของนายจา้งหรือ 
กลุ่มกิจการของนายจา้งโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวมดงักล่าว 
  (ข)  ทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีส านกังานก าหนด 
  (2)  มิใหน้บัทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี รวมในอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง 
  (ก)  ตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) ซ่ึงนายจา้งเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา 
  (ข)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของ 
กองทุนรวมนั้น 
  ค าวา่ “กลุ่มกิจการ” ตามวรรคหน่ึง ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 65  และใหพ้ิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 70 
  ค าวา่ “หน่วยทรัสต”์ ตามวรรคสอง (1) ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยาม 
ของค าดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ 
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  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 65 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 65   ในส่วนน้ี 
  “กลุ่มกิจการ”  หมายความวา่   บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชี 
ท่ีสภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม” 

  ขอ้ 8   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 75/2 ขอ้ 75/3 และขอ้ 75/4 แห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 75/2   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมท่ีนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมนั้น เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได ้โดยไม่เกินอตัราส่วนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพประเภทกองทุนนายจา้งเดียว ใหล้งทุนหรือ 
มีไวไ้ดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (2)  กรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนายจา้งมากกวา่หน่ึงราย และมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ในส่วนของนายจา้งรายใดเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น  
ใหล้งทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีนายจา้งรายดงักล่าวเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ
กองทุนรวมนั้นไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  ขอ้ 75/3   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได ้โดยตอ้งมีมูลค่ารวมทุกกรณีไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
  (1)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาดงักล่าวมีวตัถุประสงคอ่ื์น
นอกเหนือจากเพื่อการลดความเส่ียง 
  (2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศหรือต่างประเทศท่ีมีการลงทุนหรือมีไว ้
ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม (1)  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมดงักล่าวมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย  ใหน้บัรวมการลงทุนหรือมีไว ้
ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนรวมอ่ืนนั้นเป็นการลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย   
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  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลสามารถ
ควบคุมอตัราส่วนการน าเงินสะสมและเงินสมทบรายสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพไปลงทุนหรือ 
มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงได้ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมอตัราส่วนนั้น 
  ขอ้ 75/4   การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามขอ้ 75/3  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหใ้ชมู้ลค่าตามขนาดของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (notional amount) ในการค านวณ
มูลค่าของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 75/3(1) 
  (2)  ใหใ้ชแ้นวทางการค านวณและการทอนสัดส่วนท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด
ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 75/3(2)  แต่ทั้งน้ี หากไม่มี 
การก าหนดสัดส่วนของภาระผกูพนัในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (derivatives exposure) ไวอ้ยา่งชดัเจน  
ใหใ้ชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมดงักล่าวในการค านวณอตัราส่วนการลงทุน” 

  ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 112/3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  “ขอ้ 112/3   ในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมท่ีนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมนั้น เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยชอบ  แต่ต่อมาการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนดงักล่าวเกินอตัราส่วน 
ท่ีก าหนดในขอ้ 75/2  หากการเกินอตัราดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนดงักล่าว
เพิ่มเติม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะยงัคงไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนนั้นต่อไปก็ได ้
  ในกรณีท่ีการเกินอตัราตามวรรคหน่ึง เกิดจากการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจา้ง 
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้นจนเป็นเหตุให้นายจา้งรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในส่วนของ
นายจา้งรายนั้นเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนดงักล่าวต่อไปไดอี้กหกเดือนนบัแต่เดือนท่ีปรากฏเหตุ
ดงักล่าว” 

  ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 113 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 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 
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  “ขอ้ 113   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดม้าเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดในภาค 2 น้ี  หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว 
โดยไม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 107 ถึงขอ้ 112/3  และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการลงทุน 
หรือไดท้รัพยสิ์นมาเพิ่มเติม  บริษทัจดัการจะยงัคงมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได”้ 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  
แต่ไม่เป็นไปตามประเภทหรืออตัราส่วนในขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี บริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคลจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้ แต่ทั้งน้ี  
หากไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจคงทรัพยสิ์นนั้น 
ไวไ้ดเ้พียงจ านวนเท่าท่ีเหลืออยู่ 

  ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม  พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป  
เวน้แต่ขอ้ 1 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 เฉพาะในส่วนของการเพิ่มเติมขอ้ 75/2  ขอ้ 9 และขอ้ 10  
ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
       เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

 


