
-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 24/2558 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  

(ฉบบัท่ี 16) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์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   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 15/2557  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามประเภทท่ีก าหนดในหมวด 2 และหมวด 2/1  
ของภาค 1  ทั้งน้ี ตามลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุนท่ีก าหนดในหมวด 3 ของภาค 1” 

ขอ้ 2   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. 15/2557  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  ทั้งน้ี เฉพาะท่ีมีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได”้ 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (6) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 62 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ 
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 15/2557  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(6)  ตราสารหรือหน่วยลงทุนต่างประเทศ ประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี 
          (ก)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11(1) และ (3) 
          (ข)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศตามขอ้ 11(2) ท่ีเป็นหุน้ท่ีซ้ือขายใน 
ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยข์องประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย
เท่านั้น 
          (ค)  ตราสารแห่งหน้ีต่างประเทศซ่ึงมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบั 
ท่ีสามารถลงทุนได ้
          (ง)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ   
          (จ)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 73/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “ขอ้ 73/1   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งตราสารดอ้ยสิทธิเพื่อนบัเป็น
เงินกองทุน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีหรือกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกิน 
ร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน” 

  ขอ้ 5   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. 15/2557  เร่ือง การลงทุน 
และการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  อตัราส่วนตามขอ้ 61 ขอ้ 61/1 และขอ้ 62 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 
และ (9) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตามหมวดน้ี โดยบริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ซ่ึงบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
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ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินเม่ือค านวณ 
เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนั หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ
ยีสิ่บหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน”  

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 15/2557  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 15)  
ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557   

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตาม 
ประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  แต่ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 18(2) ขอ้ 19(2) หรือขอ้ 61 วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 15/2557  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง  
หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของกองทุนเป็นไปตาม 
ประเภทและอตัราส่วนโดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั แต่ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 73/1  
แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง  
การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศน้ี บริษทัจดัการจะยงัคงไวซ่ึ้งการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้ 
แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
นั้นไปเท่าใด บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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