
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 15/2557 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  

(ฉบบัท่ี 15) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  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 (ง) ใน (6) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “(ง)  “เงินกองทุน”  หมายความวา่   เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยห์รือ 
สถาบนัการเงินต่างประเทศ ดงัน้ี 
          1.  ในกรณีท่ีเป็นธนาคารพาณิชย ์ หมายถึง   เงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์
ท่ีจดทะเบียนในประเทศ แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ตามประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยวา่ดว้ยองคป์ระกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในประเทศ  
โดยอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์Basel III 
          2.  ในกรณีท่ีเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ  หมายถึง   เงินกองทุนส าหรับ 
สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑ ์Basel III” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 33/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “(1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามประเภทท่ีก าหนดในหมวด 2 และหมวด 2/1  
ของภาค 1  ทั้งน้ี ตามลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 1  
และภายใตห้ลกัเกณฑต์ามวรรคสอง 
          บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ไดต้่อเม่ือเป็นการลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุน้” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองใน (2) ของขอ้ 18 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
  “ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชนตามวรรคหน่ึงเป็นตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัตราสารดอ้ยสิทธิ 
เพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสาร 
ดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย”์  

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 19 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อกเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายไทย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเป็นตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
ตราสารนั้นตอ้งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย”์ 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (1) และ (2) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 61 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 21/2554   
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ แต่ไม่รวมถึงตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน 
  (2)  ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน แต่ไม่รวมถึงตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน” 
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ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความใน (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 62 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  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมี 
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้แต่ไม่รวมถึง 
           (ก)  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ถื้อตราสารปลดหน้ีให้แก่ผูอ้อกตราสาร  
           (ข)  ตราสารเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขบงัคบั 
แปลงสภาพเป็นหุน้ ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยท่ี์มิไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียน” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (6) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 62 แห่งประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 3/2557   
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ข)  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั 
ท่ีสามารถลงทุนได ้แต่ไม่รวมถึง 
                                     1.  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไข 
ใหผู้ถื้อตราสารปลดหน้ีให้แก่ผูอ้อกตราสาร  
                                     2.  ตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุนชนิดท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขบงัคบั
แปลงสภาพเป็นหุน้ ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินต่างประเทศซ่ึงสถาบนัการเงินดงักล่าวมิไดเ้ป็นกิจการ 
ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิกสามญั 
ของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือมิไดเ้ป็นกิจการท่ีมีการ 
ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)” 
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  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 93 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 13/2556  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2556  และใหใ้ช ้
ความตอ่ไปน้ีแทน 
  “(1)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 และขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 
และ (9) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตามหมวดน้ี โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณ 
เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกิน 
ร้อยละยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นดงักล่าวท่ีบริษทัจดัการ 
อาจลงทุนหรือมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนไม่รวมถึงตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็นเงินกองทุน”  

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไป 
ตามประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั แต่ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 4(1) ขอ้ 18(2) ขอ้ 19(2) ขอ้ 61 วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ขอ้ 62 วรรคหน่ึง (3) หรือ (6) (ข)  
หรือขอ้ 93 วรรคหน่ึง (1) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น
ดงักล่าวต่อไปก็ได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การ 
จ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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