
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 87/2558 

เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัประมวล) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
และมาตรา 98(5) มาตรา 109 วรรคหน่ึง มาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป  เวน้แต ่
ขอ้ 9 วรรคหน่ึง (1) เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกบัสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนตามที่ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2 
ให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

_____________________ 

ส่วนที่ 1 
บทนิยามและค าศพัท์ 

_____________________ 

  ขอ้ 2   ในประกาศและภาคผนวกทา้ยประกาศน้ี 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศและภาคผนวกทา้ยประกาศที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย”  หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ที่มิใช่รายย่อยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป
และเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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  ยกเลิก 
  ยกเลิก 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความว่า   
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความว่า   กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
เพิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  “กองทุนรวมวายุภกัษ”์   หมายความว่า   กองทุนรวมวายุภกัษท์ี่จดัตั้งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
  “กองทุนส่วนบุคคล”  หมายความว่า   กองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง  
เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูง
เพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ี 
ที่มีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 45/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 13) ลงวนัที่ 20 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 59/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  “การลงทุน”  หมายความว่า   การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือการเขา้เป็นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงิน หรือการไดม้าหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมดงักล่าว  
  “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง”  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินหรือ
สัญญา ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยู่ดว้ย 
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ท าให้การช าระหน้ีที่ก าหนดไวต้ามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดงักล่าวไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น เช่น 
อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน ราคาหลกัทรัพย ์หรือดชันีราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (2)  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงที่ไม่สัมพนัธ์กบัตราสารทางการเงินหรือ
สัญญาดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั 
  (3)  เป็นผลให้สถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญา
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดียวกนั 
  “ตราสารหน้ีที่มีปัญหาในการช าระหน้ีคืน”  หมายความว่า   ตราสารหน้ีที่มีปัญหา 
ในการช าระหน้ีคืน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
จดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

  ขอ้ 3   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี ให้ใช ้
ค าศพัทต์ามภาคผนวก 1 ประกอบการพิจารณาการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์ังกล่าวดว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 2 
วตัถุประสงคข์องการก ากบัดูแลและ 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
_____________________ 

  ขอ้ 4   ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีเป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการลงทุนของกองทุน 
ที่มุ่งหมายให้บริษทัจดัการด าเนินการให้มีการลงทุนเพื่อกองทุนดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
ตลอดจนให้เหมาะสมกบัประเภทกองทุนและลกัษณะของผูล้งทุน และมีการกระจายความเส่ียงของ
ทรัพยสิ์นที่ลงทุนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยสามารถรักษาสภาพคล่องของกองทุนอย่างเพียงพอ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

  ขอ้ 5   บริษทัจดัการจะตอ้งจดัการลงทุนโดย 
  (1)  ค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุนเป็นส าคญั 
  (2)  ไม่มีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงหรือบิดเบือนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เจตนารมณต์ามที่ก าหนดในขอ้ 4  
(ข)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันโยบายการลงทุน  
(ค)  การลงทุนตามประเภททรัพยสิ์น ภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุนและการค านวณ

อตัราส่วนการลงทุนตามที่ก าหนดในขอ้ 9 
  (3)  ใชค้วามรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่ และความระมดัระวงั ตามมาตรฐาน
เก่ียวกบัการจดัการลงทุน (investment management) หรือเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพอนัพึงปฏิบตัิเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
  (4)  ในกรณีที่เป็นการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ตอ้งจดัสรรเงินลงทุนใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและความเส่ียงที่ยอมรบัไดข้องผูล้งทุน 
โดยมีการกระจายความเส่ียงของทรัพยสิ์นที่ลงทุนให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูล้งทุน 
(asset profile) ที่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดร้ับจากผูล้งทนุดว้ย 

ส่วนที่ 3 
ขอบเขตและการใชบ้งัคบัของประกาศ 

_____________________ 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การลงทุนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ เช่น กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี เป็นตน้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (4)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (5)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  (6)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (7)  กองทุนรวมคาร์บอน  
  ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(Non-retail Mutual Fund) แต่บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 3 ไม่ได้ 

  ขอ้ 6/1   หลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีในส่วนที่ใชบ้งัคบักบักองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
ให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ีดว้ย  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในประกาศน้ี 
  (1)  กองทุนรวมวายุภกัษ ์
  (2)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยไม่ตอ้งปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑใ์นส่วนที่เก่ียวกบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 

  ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับยกเวน้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ในประกาศน้ี เมื่อเป็นไปตามกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการ Cross-border Public Offers of 
ASEAN Collective Investment Schemes โดยตอ้งจดัการลงทุนและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม Part II:  
the Product Restrictions of Qualifying CIS ซ่ึงอยู่ใน Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ 
Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public 
Offers of ASEAN Collective Investment Schemes   
  (2)  เป็นการลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการ Asia Region Funds Passport  
โดยตอ้งจดัการลงทุนและปฏิบตัิให้เป็นไปตาม Annex 3 : Passport Rules ของ Memorandum of 
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 45/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 13) ลงวนัที่ 20 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 12/2561  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 17 มกราคม  
พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้ 8   ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอผ่อนผนัหรือค าขอรับ 
ความเห็นชอบใดตามประกาศน้ีมาพร้อมกบัค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวม ส านกังานจะพิจารณา 
ค าขอผ่อนผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกบัการพิจารณา 
ค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมนั้น  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารลงทุน 

_____________________ 

ส่วนที่ 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

_____________________ 

  ขอ้ 9   บริษทัจดัการตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุน และลงทุนตามประเภท
ทรัพยสิ์น ภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุนและการค านวณอตัราส่วนการลงทุน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการก าหนดนโยบายการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใหม้ีนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ 
กองทุนตามภาคผนวก 2 และตอ้งจดัการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าวตามที่ระบุไวใ้นโครงการ 
หรือสัญญารับจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ให้มีนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการ 
          (ค)  กรณีเป็นกองทุนส่วนบุคคล ให้มีนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  ในส่วนที่เก่ียวกบัทรัพยสิ์นที่กองทุนสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้งจดัการ
ลงทุนเฉพาะทรัพยสิ์นตามที่ก าหนดในภาคผนวก 3  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ให้จดัการลงทุนตามที่ก าหนดในขอ้ 14  ทั้งน้ี  
การลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ 
การจ่ายเงินให้กบัสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
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  (3)  ในการลงทุนภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้การลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF 
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ให้การลงทุนเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-AI 
         (ค)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ให้การลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-UI 
         (ง)  กรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้การลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนในภาคผนวก 4-PVD 

(จ)  กรณีเป็นกองทุนรวมวายุภกัษ ์ให้การลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
ในภาคผนวก 4-VAYU 
         (ฉ)  กรณีเป็นกองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้การลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 
4-HYB 
  (4)  ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งค านวณให้เป็นไปตาม
ภาคผนวก 5 
  ในกรณีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ (Country Fund) บริษทัจดัการ
สามารถขอผ่อนผนัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น 
(product limit) หรืออตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration 
limit) ตามส่วนที่ 3 และส่วนที ่4 ของภาคผนวก 4-retail MF หรือส่วนที ่3 และส่วนที ่4 ของภาคผนวก 4-AI 
แลว้แต่กรณี เมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร ต่อส านกังานได้ 
  ในกรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการลงทุนตามวรรคหน่ึง (3) (ง) และค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง (4) แยกตาม 
รายนโยบายการลงทุนแทนการลงทุนและการค านวณตามรายกองทุน เวน้แต่เป็นการค านวณอตัราส่วน
การลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามส่วนที ่4  
ของภาคผนวก 4–PVD ให้ค านวณตามรายกองทุน 
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  มิให้น าความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม 
เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชน 

  ขอ้ 9/1   ยกเลิก 

  ขอ้ 10   ในการลงทุนของบริษทัจดัการ ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีได ้
  (1)  การก าหนดประเภททรพัยสิ์นเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก าหนดลกัษณะของ
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
  (2)  การก าหนดประเภท อตัราส่วนการลงทุน และการค านวณอตัราส่วนการลงทุน
ของทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพสามารถลงทุนเพิ่มเติม 
  (3)  การก าหนดประเภท อตัราส่วนการลงทุน และการค านวณอตัราส่วนการลงทุน
ของตราสารทุนหรือตราสารหน้ีที่กองทุนสามารถลงทุนเพิ่มเติม หรือของตราสารหรือทรัพยสิ์นอ่ืน
เพิ่มเติมที่กองทุนสามารถใชท้ าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน 
  (4)  การก าหนดนิติบุคคลเพิ่มเติม ที่สามารถมีฐานะเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพยก์บักองทุน  
  (5)  การก าหนดหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมที่เก่ียวกบัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือ
ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ในเร่ืองดงัน้ี 
        (ก)  สินคา้หรือตวัแปรเพิ่มเติมของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
        (ข)  การจดัให้มีทรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนัส าหรับการ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
        (ค)  ลกัษณะการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด 
ความเส่ียง 
        (ง)  วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนและฐานะความเส่ียง
ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง และการบริหาร
ความเส่ียง  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 25/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 17) ลงวนัที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 69/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 19) ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 



9 

 

        (จ)  วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้
หรือตวัแปรที่มีการอา้งอิงโดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
  (6)  วิธีการและเงื่อนไขในการค านวณอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุน 
ที่มีการลดความเส่ียงโดยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิต
ของทรัพยสิ์นที่ไดร้ับการประกนัความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตาม
มาตรฐานสากล (credit derivatives) 
  ในการประกาศก าหนดหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้ส านกังาน
ค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน เช่น ความเส่ียง สภาพคล่อง วิธีการ
ประเมินมูลค่า หรือการเปิดเผยขอ้มูล เป็นตน้ ประกอบการพิจารณาประกาศก าหนดหลกัเกณฑน์ั้นดว้ย 

  ขอ้ 11   ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดในการด าเนินการ 
ของบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเก่ียวกบัการควบคุมอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสมาชิกแต่ละราย
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพในกรณีที่กองทุนส ารองเล้ียงชีพมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมหรือกองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก ตามส่วนที่ 3 การก าหนดนโยบาย
การลงทุนของ PVD ของภาคผนวก 2 หรือมีนโยบายการลงทุนโดยมีอตัราส่วนการลงทุนผอ่นคลายกว่า
อตัราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพทัว่ไปในภาคผนวก 4-PVD 

  ขอ้ 12   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามภาคผนวกที่แนบทา้ยประกาศน้ี ให้บริษทั
จดัการใชข้อ้มูลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครั้ งล่าสุดที่จดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่จะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืนตามภาคผนวกที่แนบทา้ย
ประกาศน้ี  ทั้งน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาใชอ้นัดบั 
ความน่าเช่ือถือให้เหมาะสมกบัการลงทุนของกองทุนได ้

  ขอ้ 13   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนด 
แนวทาง (guideline) การปฏิบตัใินรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทาง 
ปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากบริษทัจดัการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว
แลว้ให้ถอืว่าบริษทัจดัการมีการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ส่วนที่ 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนั 

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และกองทุนส่วนบุคคล 
__________________________ 

  ขอ้ 14   บริษทัจดัการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน 
รายใหญ่พเิศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนใดไดทุ้กประเภท 
  ในกรณีทรัพยสิ์นที่มีการลงทุนตามวรรคหน่ึงเป็นทรัพยสิ์นในประเภทที่กองทุน
สามารถลงทุนไดต้ามภาคผนวก 3 มิให้น าความในภาคผนวกดงักล่าวในส่วนที่เก่ียวกบัคุณสมบตัิ 
เงื่อนไข และหลกัเกณฑใ์นการลงทุนมาใชบ้งัคบั 
  ในกรณีที่การลงทุนตามวรรคหน่ึงเป็นการขายหลกัทรัพยท์ี่ตอ้งยืมหลกัทรัพย ์
มาเพื่อการส่งมอบ (short sale) ให้บริษทัจดัการกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีที่คู่สัญญาซ่ึงเป็นผูใ้ห้ยืม 
เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที่ กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่ 
ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  โดยให้บริษทัจดัการปฏิบตัติามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์
ที่ตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยที่บริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยู่ในครอบครอง โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

_____________________ 

  ขอ้ 15   ในกรณีที่กองทุนส ารองเล้ียงชีพจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นตามภาคผนวก  
4-PVD ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)ในขอ้ 5.1  
ถึงขอ้ 5.6 เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (พิจารณาตามราย
นโยบายการลงทุน) บริษทัจดัการตอ้งไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพก่อนท าการลงทุน 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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หมวด 3 
การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไป 

ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
_____________________ 

  ขอ้ 15/1   หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเสริมสภาพคล่อง 
เพื่อลดความเส่ียงของการระดมทุนในตลาดตราสารหน้ีภาคเอกชนและกองทุนส่วนบุคคล 
   ยกเลิก 

  ขอ้ 15/2   หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีไมใ่ชบ้งัคบักบักองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ี 
ที่มีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 
  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูง 
เพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือ 
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงสูง 
เพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม  
บริษทัจดัการจะลงทุนเพิ่มเตมิในทรัพยสิ์นที่เกินอตัราส่วนการลงทุนหรือเสนอขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมไม่ได ้จนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

ขอ้ 15/3   หลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18/1 ขอ้ 21 และขอ้ 22 ไม่ใชบ้งัคบั 
กบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ   

ขอ้ 15/4   หลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 18/1 ขอ้ 18/2 ขอ้ 19 และขอ้ 20   
ไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษที่มีนโยบายที่เนน้การลงทุน
ในตราสารหน้ีที่มีปัญหาในการช าระหน้ีคืน 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 25/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 17) ลงวนัที่ 26 มีนาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทั
จดัการจะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรือเสนอขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมไม่ได ้จนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

  ขอ้ 16   ในกรณีที่บริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน  
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพทีม่ีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาดเงิน โดยมอีายุเฉล่ีย
ของทรัพยสิ์นที่ลงทุนซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วนัตามที่ก าหนดใน
ภาคผนวก 2 แต่ต่อมาอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดดงักล่าว
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบตัดิงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุ 
ที่ไม่สามารถด ารงอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดงักล่าวตามที่ก าหนดในภาคผนวก 2  รวมทั้งจดัส่ง
ต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่
กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานดังกล่าว 
ไวท้ี่บริษทัจดัการ 
  (2)  ด าเนินการแกไ้ขอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรก 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคหน่ึง (2) วรรคสอง 
         ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง (2) วรรคหน่ึง หรือ
บริษทัจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษทัจดัการสามารถ 
ใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่ง
รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษทัจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านกังาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบั 
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการแทนได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (3)  ยกเลิก 
  ในระหว่างที่บริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดงักล่าว 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในภาคผนวก 2 ให้บริษทัจดัการปฏิบตัิให้ครบถว้นดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี  
โดยไม่ตอ้งค านึงว่าระยะเวลาตามวรรคหน่ึง (2) ไดล่้วงพน้ไปแลว้หรือไม่  
  (1)  จดัท ารายงานเมื่ออายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหน่ึง 
เกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้ งที่เพิ่มข้ึนเกิน 1 เดือน ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวให้มีสาระส าคญัตาม 
วรรคหน่ึง (1) โดยอนุโลม 
  (2)  ด าเนินการตามวรรคหน่ึง (1) โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 1 
ทรัพยสิ์นที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุน 

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
_____________________ 

  ขอ้ 16/1  ในส่วนน้ี 
  “หน่วยของกองทุนต่างประเทศ”  หมายความว่า   ตราสารหรือหลกัฐานซ่ึงแสดงสิทธิ
ของผูถื้อในฐานะเจา้ของหรือผูร้ับประโยชน์ตามโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) 
ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจดัการลงทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์
หรือรูปอ่ืนใด 

  ขอ้ 17   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี  
แต่ต่อมาทรัพยสิ์นที่ลงทุนมีคุณสมบตัิทีเ่ปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยสิ์น 
ที่กองทุนสามารถลงทุนไดอี้กต่อไป  บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัที่ทรัพยสิ์นขาดคุณสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว  ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ี่บริษทัจดัการ 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทธ. 30/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจง้โดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ขาดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
         (ก)  30 วนันบัแต่วนัที่ทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบตัิ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 
         (ข)  90 วนันบัแต่วนัทีท่รัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวมหรือ  
กองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
  (3)  เมื่อบริษทัจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ขาดคุณสมบติั หรือทรัพยสิ์นที่
ขาดคุณสมบตัิมีคุณสมบตัิเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแลว้ บริษทัจดัการตอ้ง
จดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  รวมถึงวนัที่ไดจ้ าหน่าย
ทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัทีท่รัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และให้จดัส่งรายงานต่อ
ผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว 
 ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไป
ตาม (2) (ข) บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานตอ่ส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  ในกรณีที่บริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ให้จดัส่งรายงาน 
ตามวรรคหน่ึง (1) และ (3) วรรคหน่ึง ต่อส านกังานดว้ย 

  ขอ้ 18   ในกรณีที่ทรัพยสิ์นในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน 
โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัที่การลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษทัจดัการ 
  (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ข
ให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด  เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 19 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (3)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 

       (ก)  30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามภาคผนวกดงัน้ี 

1.  ภาคผนวก 4-retail MF ส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
2.  ภาคผนวก 4-UI ในขอ้ 1  
3.  ภาคผนวก 4-AI ส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
4.  ภาคผนวก 4-VAYU ส่วนที ่3 ในขอ้ 1 

         (ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณี
ตาม (3) (ก) หรือ (ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่มีนโยบาย
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
         (ค)  180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเน่ืองจากมีการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจ้างในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพจนเป็นเหตุให้นายจา้งรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในส่วนของนายจา้งรายนั้น
เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (4)  เมื่อบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ 
บริษทัจัดการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าว 
รวมถึงวนัที่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าว 
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการ 
นบัแต่วนัที่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
 ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด
ตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค)  บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 9/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 20) ลงวนัที่ 20 มกราคม  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  (5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF 
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD หรือภาคผนวก 4-VAYU แลว้แต่กรณี  นอกจากการปฏิบตัติามวรรคหน่ึง 
(1) (2) (3) และ (4) แลว้ บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่
กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านักงาน 
         (ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนั 
การท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีที่ทรัพยสิ์นเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทั
ดงักล่าวเป็นผลให้กองทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
  ในกรณีที่บริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ให้จดัส่งรายงานตาม
วรรคหน่ึง (1) และ (4) วรรคหน่ึง ต่อส านกังานดว้ย 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชก้บักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั้ งเดียวโดยถือทรัพยสิ์นที่ลงทุนไวจ้นครบ
ก าหนดอายุของทรัพยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 
(กองทุน buy & hold) 
  (2)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในขอ้ 18/1 หรือขอ้ 18/2 
แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 18/1   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้จดัตั้งก่อนวนัที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2559  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม 
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษทัจดัการ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ห้ามมิให้แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 
  (3)  ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่มีผูร้ับผิดชอบการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยง
กบับริษทัจดัการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดจาก
กองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะที่ซ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ 
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
หรือเช่ือมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายนั้น 
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
  (4)  ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่ก าหนดแลว้ 
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าว  รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่อตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ก าหนด 

  ขอ้ 18/2   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ไดร้ับอนุมตัใิห้จดัตั้งหลงัวนัที่ 16 มกราคม  
พ.ศ. 2559  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตาม
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั  
  (1)  ด าเนินการตามขอ้ 18/1(1)  
  (2)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  (3)  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ให้จดัท ารายงาน
ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  รวมถึงวนัที่อตัราส่วนเป็นไปตามที่
ก าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ตาม (2) 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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 ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ 
ห้ามมิให้บริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง
พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน
และผูดู้แลผลประโยชน์  ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2) 

  ขอ้ 19   ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรือ
ขอ้ก าหนดที่สามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนหรือขอ้ก าหนดที่สามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปได ้
  (1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามสัดส่วน 
ที่มีอยู่เดิม  เวน้แต่เป็นกรณีตาม (2) 
  (2)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ข
อตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง  แต่ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
  (3)  กรณีที่กองทุนไดร้ับทรัพยสิ์นมาจากการบริจาค 

  ในกรณีที่มีการลงทุนตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (3) ให้บริษทัจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ขอ้ 18 หรือขอ้ 18/1 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

  ขอ้ 20   ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถ 
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 17(2) หรือขอ้ 18 วรรคหน่ึง  
(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน  
ให้บริษทัจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 16 วรรคหน่ึง (2) วรรคสอง โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 9/2564  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 20) ลงวนัที่ 20 มกราคม  
พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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ส่วนที่ 2 
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
_____________________ 

  ขอ้ 21   ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทั้ง
จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษทัจดัการ 
  (2)  ด าเนินการแกไ้ขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 22 ส าหรับ 
กรณีของกองทุนรวม และขอ้ 23 ส าหรับกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 22   ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม 
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทัจดัการด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
  ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อไดร้ับมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ 
บริษทัจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สัดส่วนการลงทุน
ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั 
บริษทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 23   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว
  ในกรณีที่บริษทัจดัการไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้บริษทัจดัการแจง้การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนและการไดร้ับความยินยอม
ดงักล่าวให้สมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบดว้ย 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

_____________________ 

  ขอ้ 24   ใหบ้รรดาค าส่ังหรือหนงัสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและ 
การมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ 
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่า 
จะไดม้ีค าส่ังหรือหนงัสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 25   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ 
กองทุน ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 26   บริษทัจดัการซ่ึงประสงคจ์ะจดัให้กองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการมีการ 
ลงทุนตามประเภททรพัยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 24/2552  
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส าหรับ
การลงทุนในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้บริษทัจดัการสามารถ
จดัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไดโ้ดยไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑซ่ึ์งก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ีในส่วนที่ขดัหรือแยง้กบัการลงทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  (1)  เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมหรือเป็นกองทุน 
ส่วนบุคคลที่บริษทัจดัการเขา้ท าสัญญารับจดัการภายหลงัวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัแต่ไม่เกินกว่า 
1 ปีนบัแต่วนัดงักล่าว  ทั้งน้ี การลงทุนตามประกาศส านกังานขา้งตน้ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบันโยบาย 
การลงทุนของกองทุน 
  (2)  เป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมหรือเป็นกองทุน 
ส่วนบุคคลที่บริษทัจดัการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลก่อนหรือในวนัที่ประกาศน้ี 
มีผลใชบ้งัคบั และบริษทัจดัการไดส่้งหนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อส านกังานแลว้   
  เมื่อพน้ระยะเวลาที่ไดร้ับผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัการลงทุน 
ให้เป็นไปตามประกาศน้ี โดยหากยงัคงมีทรัพยสิ์นใดที่ลงทุนไวโ้ดยชอบในช่วงเวลาที่ไดร้ับผ่อนผนั
ตามวรรคหน่ึงคงคา้งอยู่ ให้กองทุนยงัคงมทีรัพยสิ์นนั้นไดต้่อไป แตห่ากมีจ านวนลดลงไม่ว่าดว้ยเหตใุด  
ให้บริษทัจดัการคงทรัพยสิ์นดงักล่าวไวไ้ดเ้พียงจ านวนที่เหลือ 

  ขอ้ 27   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงประสงคจ์ะจดัใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ภายใตก้ารบริหารจดัการมีนโยบายการลงทุนเป็นไปตามความในขอ้ 9 วรรคหน่ึง (1) ในส่วนที่เก่ียวกบั
สัดส่วนตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนดไวใ้นภาคผนวก 2 ก่อนวนัที่หลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวจะมี 
ผลใชบ้งัคบั ให้กระท าไดต้่อเมื่อบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดม้ีการควบคุมอตัราส่วนการลงทุน
ส าหรับสมาชิกแต่ละรายของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตาม 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
กองทนุส ารองเล้ียงชีพที่มีการควบคุมอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสมาชิกแต่ละราย 

  ขอ้ 28   ยกเลิก 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 59/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 


