ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 87/2558
เรื่ อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับประมวล)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 98(5) มาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป เว้นแต่
ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (1) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2
ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
_____________________
ส่ วนที่ 1
บทนิยามและคาศัพท์
_____________________
ข้อ 2 ในประกาศและภาคผนวกท้ายประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีขอ้ ความใดในประกาศและภาคผนวกท้ายประกาศที่แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
และเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
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ยกเลิก

ยกเลิก
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อ
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมสาหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนรวมวายุภกั ษ์”  หมายความว่า กองทุนรวมวายุภกั ษ์ที่จดั ตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
“กองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า กองทุนส่ วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู งเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง
เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19” หมายความว่า กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู ง
เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19




ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2562 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 59/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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“การลงทุน” หมายความว่า การจัดการลงทุนในทรัพย์สินหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงิน หรื อการได้มาหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินหรื อธุรกรรมดังกล่าว
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม
“ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” หมายความว่า ตราสารทางการเงินหรื อ
สัญญา ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นองค์ประกอบรวมอยู่ดว้ ย
โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) ทาให้การชาระหนี้ที่กาหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรื อสัญญาดังกล่าวไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น เช่น
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรื อดัชนีราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2) มีลกั ษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ ยงที่ไม่สัมพันธ์กบั ตราสารทางการเงินหรื อ
สัญญาดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
(3) เป็ นผลให้สถานะความเสี่ ยงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรื อสัญญา
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรื อบริ ษทั จัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล แล้วแต่กรณี
“บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
“ผูด้ ูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วย
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานอง
เดียวกัน
“ตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้คืน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่มีปัญหา
ในการชาระหนี้คืน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ ให้ใช้
คาศัพท์ตามภาคผนวก 1 ประกอบการพิจารณาการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
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ส่ วนที่ 2
วัตถุประสงค์ของการกากับดูแลและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
_____________________
ข้อ 4 ข้อกาหนดตามประกาศนี้เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการลงทุนของกองทุน
ที่มุ่งหมายให้บริ ษทั จัดการดาเนินการให้มีการลงทุนเพื่อกองทุนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
ตลอดจนให้เหมาะสมกับประเภทกองทุนและลักษณะของผูล้ งทุน และมีการกระจายความเสี่ ยงของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยสามารถรักษาสภาพคล่องของกองทุนอย่างเพียงพอ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ข้อ 5 บริ ษทั จัดการจะต้องจัดการลงทุนโดย
(1) คานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(2) ไม่มีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงหรื อบิดเบือนในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) เจตนารมณ์ตามที่กาหนดในข้อ 4
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
(ค) การลงทุนตามประเภททรัพย์สิน ภายใต้อตั ราส่ วนการลงทุนและการคานวณ
อัตราส่ วนการลงทุนตามที่กาหนดในข้อ 9
(3) ใช้ความรู ้ความสามารถ ความเอาใจใส่ และความระมัดระวัง ตามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดการลงทุน (investment management) หรื อเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพอันพึงปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น
(4) ในกรณีที่เป็ นการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ต้องจัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของผูล้ งทุน
โดยมีการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนให้สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของผูล้ งทุน
(asset profile) ที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้รับจากผูล้ งทุนด้วย
ส่ วนที่ 3
ขอบเขตและการใช้บงั คับของประกาศ
_____________________
ข้อ 6 ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับการลงทุนของกองทุนรวมซึ่ งมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลงทุนกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น กองทุนรวมดังต่อไปนี้ เป็ นต้น


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

5
(1) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(2) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(4) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(5) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
(6) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(7) กองทุนรวมคาร์บอน
ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(Non-retail Mutual Fund) แต่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้มีการลงทุน
ในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 3 ไม่ได้
ข้อ 6/1 หลักเกณฑ์ในประกาศนี้ในส่วนที่ใช้บงั คับกับกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
ให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ดว้ ย เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในประกาศนี้
(1) กองทุนรวมวายุภกั ษ์
(2) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
ข้อ 7 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ เมื่อเป็ นไปตามกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of
ASEAN Collective Investment Schemes โดยต้องจัดการลงทุนและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม Part II:
the Product Restrictions of Qualifying CIS ซึ่งอยู่ใน 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) เป็ นการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการ Asia Region Funds Passport
โดยต้องจัดการลงทุนและปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม Annex 3 : Passport Rules ของ Memorandum of
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2562 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2561 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
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ข้อ 8 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยื่นคาขอผ่อนผันหรื อคาขอรับ
ความเห็นชอบใดตามประกาศนี้มาพร้อมกับคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม สานักงานจะพิจารณา
คาขอผ่อนผันหรื อคาขอรับความเห็นชอบให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณา
คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
หมวด 2
หลักเกณฑ์การลงทุน
_____________________
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
_____________________
ข้อ 9 บริ ษทั จัดการต้องกาหนดนโยบายการลงทุน และลงทุนตามประเภท
ทรัพย์สิน ภายใต้อตั ราส่วนการลงทุนและการคานวณอัตราส่ วนการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในการกาหนดนโยบายการลงทุน บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
(ก) กรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู งเพื่อแก้ปัญหา
สภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้มีนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุนตามภาคผนวก 2 และต้องจัดการลงทุนให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในโครงการ
หรื อสัญญารับจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี
(ข) กรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ให้มีนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(ค) กรณีเป็ นกองทุนส่ วนบุคคล ให้มีนโยบายการลงทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(2) ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริ ษทั จัดการต้องจัดการ
ลงทุนเฉพาะทรัพย์สินตามที่กาหนดในภาคผนวก 3 เว้นแต่กรณี เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ หรื อกองทุนส่ ว นบุคคล ให้จดั การลงทุนตามที่กาหนดในข้อ 14 ทั้งนี้
การลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ
การจ่ายเงินให้กบั สมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563)
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(3) ในการลงทุนภายใต้อตั ราส่ วนการลงทุน บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
(ก) กรณี เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป หรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF
(ข) กรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย ให้การลงทุนเป็ นไปตาม
อัตราส่ วนการลงทุนในภาคผนวก 4-AI
(ค) กรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ให้การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-UI
(ง) กรณี เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วน
การลงทุนในภาคผนวก 4-PVD
(จ) กรณีเป็ นกองทุนรวมวายุภกั ษ์ ให้การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
ในภาคผนวก 4-VAYU
(ฉ) กรณีเป็ นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู งเพื่อแก้ปัญหา
สภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้การลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนในภาคผนวก
4-HYB
(4) ในการคานวณอัตราส่ วนการลงทุน บริ ษทั จัดการต้องคานวณให้เป็ นไปตาม
ภาคผนวก 5
ในกรณี เป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ (Country Fund) บริ ษทั จัดการ
สามารถขอผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน
(product limit) หรื ออัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration
limit) ตามส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-retail MF หรื อส่ วนที่ 3 และส่ วนที่ 4 ของภาคผนวก 4-AI
แล้วแต่กรณี เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร ต่อสานักงานได้
ในกรณี เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน บริ ษทั จัดการต้อง
ดาเนินการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (3) (ง) และคานวณอัตราส่ วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (4) แยกตาม
รายนโยบายการลงทุนแทนการลงทุนและการคานวณตามรายกองทุน เว้นแต่เป็ นการคานวณอัตราส่ วน
การลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ยในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามส่ วนที่ 4
ของภาคผนวก 4–PVD ให้คานวณตามรายกองทุน
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มิให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บงั คับกับกองทุนรวม
เสริ มสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
เสริ มสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน


ข้อ 9/1 ยกเลิก
ข้อ 10 ในการลงทุนของบริ ษทั จัดการ ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้
(1) การกาหนดประเภททรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการกาหนดลักษณะของ
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
(2) การกาหนดประเภท อัตราส่ วนการลงทุน และการคานวณอัตราส่ วนการลงทุน
ของทรัพย์สินที่กองทุนรวมตลาดเงินหรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนเพิ่มเติม
(3) การกาหนดประเภท อัตราส่ วนการลงทุน และการคานวณอัตราส่ วนการลงทุน
ของตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ที่กองทุนสามารถลงทุนเพิ่มเติม หรื อของตราสารหรื อทรัพย์สินอื่น
เพิ่มเติมที่กองทุนสามารถใช้ทาธุรกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน
(4) การกาหนดนิติบุคคลเพิ่มเติม ที่สามารถมีฐานะเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์กบั กองทุน
(5) การกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อ
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ในเรื่ องดังนี้
(ก) สิ นค้าหรื อตัวแปรเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ข) การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพันสาหรับการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ค) ลักษณะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ ยง
(ง) วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณอัตราส่ วนการลงทุนและฐานะความเสี่ ยง
ของการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และการบริ หาร
ความเสี่ ยง



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 25/2563 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 69/2563 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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(จ) วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณอัตราส่ วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
หรื อตัวแปรที่มีการอ้างอิงโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(6) วิธีการและเงื่อนไขในการคานวณอัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุน
ที่มีการลดความเสี่ ยงโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ ยงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ ยงจากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งตาม
มาตรฐานสากล (credit derivatives)
ในการประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้สานักงาน
คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน เช่น ความเสี่ ยง สภาพคล่อง วิธีการ
ประเมินมูลค่า หรื อการเปิ ดเผยข้อมูล เป็ นต้น ประกอบการพิจารณาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์น้ นั ด้วย
ข้อ 11 ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดในการดาเนินการ
ของบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลเกี่ยวกับการควบคุมอัตราส่ วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย
ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพในกรณี ที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพมีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมหรื อกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก ตามส่ วนที่ 3 การกาหนดนโยบาย
การลงทุนของ PVD ของภาคผนวก 2 หรื อมีนโยบายการลงทุนโดยมีอตั ราส่ วนการลงทุนผ่อนคลายกว่า
อัตราส่ วนการลงทุนสาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพทัว่ ไปในภาคผนวก 4-PVD
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้บริ ษทั
จัดการใช้ขอ้ มูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งล่าสุ ดที่จดั ทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่จะแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่นตามภาคผนวกที่แนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาใช้อนั ดับ
ความน่าเชื่อถือให้เหมาะสมกับการลงทุนของกองทุนได้
ข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้สานักงานมีอานาจกาหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบตั ใิ นรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทาง
ปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
แล้วให้ถอื ว่าบริ ษทั จัดการมีการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
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ส่ วนที่ 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และกองทุนส่ วนบุคคล
__________________________
ข้อ 14 บริ ษทั จัดการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุน
รายใหญ่พเิ ศษ หรื อกองทุนส่วนบุคคล ในตราสารทางการเงินหรื อธุรกรรมทางการเงินอื่นใดได้ทุกประเภท
ในกรณีทรัพย์สินที่มีการลงทุนตามวรรคหนึ่งเป็ นทรัพย์สินในประเภทที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ตามภาคผนวก 3 มิให้นาความในภาคผนวกดังกล่าวในส่ วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการลงทุนมาใช้บงั คับ
ในกรณีที่การลงทุนตามวรรคหนึ่ งเป็ นการขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมหลักทรัพย์
มาเพื่อการส่งมอบ (short sale) ให้บริ ษทั จัดการกระทาได้เฉพาะในกรณี ที่คู่สัญญาซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ยืม
เป็ นผูล้ งทุนสถาบันตามข้อ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้ งทุนรายใหญ่
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์
ที่ตอ้ งยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ขายหลักทรัพย์โดยที่บริ ษทั หลักทรัพย์ยงั ไม่มีหลักทรัพย์น้ นั อยู่ในครอบครอง โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 3
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
_____________________
ข้อ 15 ในกรณี ที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพจะมีการลงทุนในทรัพย์สินตามภาคผนวก
4-PVD ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)ในข้อ 5.1
ถึงข้อ 5.6 เกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พิจารณาตามราย
นโยบายการลงทุน) บริ ษทั จัดการต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพก่อนทาการลงทุน
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หมวด 3
การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
_____________________
ข้อ 15/1 หลักเกณฑ์ในหมวดนี้ไม่ใช้บงั คับกับกองทุนรวมเสริ มสภาพคล่อง
เพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนและกองทุนส่ วนบุคคล

ยกเลิก
ข้อ 15/2 หลักเกณฑ์ในหมวดนี้ไม่ใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19
ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู ง
เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนหรื อ
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงสู ง
เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม
บริ ษทั จัดการจะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่ วนการลงทุนหรื อเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมไม่ได้ จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนด
ข้อ 15/3 หลักเกณฑ์ในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18/1 ข้อ 21 และข้อ 22 ไม่ใช้บงั คับ
กับกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
ข้อ 15/4 หลักเกณฑ์ในข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 18/1 ข้อ 18/2 ข้อ 19 และข้อ 20
ไม่ใช้บงั คับกับกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษที่มีนโยบายที่เน้นการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้ คืน
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ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
หรื อไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษทั
จัดการจะลงทุนเพิม่ เติมในทรัพย์สินที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนหรื อเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพิ่มเติมไม่ได้ จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนด
ข้อ 16 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน
หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพทีม่ ีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ย
ของทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วันตามที่กาหนดใน
ภาคผนวก 2 แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าว
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลา 5 วันทาการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิม่ ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) จัดทารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว และสาเหตุ
ที่ไม่สามารถดารงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวตามที่กาหนดในภาคผนวก 2 รวมทั้งจัดส่ ง
ต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่
กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานดังกล่าว
ไว้ท่ีบริ ษทั จัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรก
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
เว้นแต่เป็ นกรณีตามวรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (2) วรรคหนึ่ง หรื อ
บริ ษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริ ษทั จัดการสามารถ
ใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่ ง
รายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริ ษทั จัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้กบั
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการแทนได้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(3) ยกเลิก
ในระหว่างที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในภาคผนวก 2 ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรื อไม่
(1) จัดทารายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง
เกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน ตามลาดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระสาคัญตาม
วรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม
(2) ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม
ส่ วนที่ 1
ทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
_____________________
ข้อ 16/1 ในส่ วนนี้
“หน่วยของกองทุนต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารหรื อหลักฐานซึ่งแสดงสิ ทธิ
ของผูถ้ ือในฐานะเจ้าของหรื อผูร้ ับประโยชน์ตามโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme)
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์
หรื อรู ปอื่นใด
ข้อ 17 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนและ
วันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อคณะกรรมการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณี ดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนา
รายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 20
(ก) 30 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณี เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน
หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณี เป็ นกองทุนรวมหรื อ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพอื่นนอกเหนื อจากกองทุนตาม (ก)
(3) เมื่อบริ ษทั จัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่
ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริ ษทั จัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ าย
ทรัพย์สินนั้นออกไปหรื อวันทีท่ รัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่ งรายงานต่อ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไป
ตาม (2) (ข) บริ ษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ าย
ทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อคณะกรรมการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรื อกองทุน
สารองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ให้จดั ส่ งรายงาน
ตามวรรคหนึ่ง (1) และ (3) วรรคหนึ่ง ต่อสานักงานด้วย
ข้อ 18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วน
การลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่ วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน และจัดส่ งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่ วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไข
ให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด เว้นแต่เป็ นการดาเนินการตามข้อ 19


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 เรื่ อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 20
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วน
การลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามภาคผนวกดังนี้
1. ภาคผนวก 4-retail MF ส่ วนที่ 3 ในข้อ 1
2. ภาคผนวก 4-UI ในข้อ 1
3. ภาคผนวก 4-AI ส่ วนที่ 3 ในข้อ 1
4. ภาคผนวก 4-VAYU ส่ วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณี อื่นใดนอกเหนื อจากกรณี
ตาม (3) (ก) หรื อ (ค) เว้นแต่กรณีเป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน บริ ษทั จัดการต้องดาเนิ นการแก้ไขภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(ค) 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณี กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนเนื่ องจากมีการลดหรื อเพิ่มจานวนนายจ้างในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพจนเป็ นเหตุให้นายจ้างรายใดรายหนึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิในส่ วนของนายจ้างรายนั้น
เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(4) เมื่อบริ ษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว
บริ ษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ งรายงานดังกล่าว
ต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนด
ตาม (3) (ก) (ข) หรื อ (ค) บริ ษทั จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์
หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
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(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริ ษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณ
ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนดในภาคผนวก 4-retail MF
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD หรื อภาคผนวก 4-VAYU แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่ง
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริ ษทั จัดการต้องดาเนิ นการดังนี้ดว้ ย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสี ยงในหุ้นจานวนที่เกินอัตราส่ วนการลงทุน เว้นแต่
กรณี จาเป็ นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอานาจควบคุม หรื อยื่นคาขอผ่อนผัน
การทาคาเสนอซื้อ ในกรณี ที่ทรัพย์สินเป็ นหุ้นของบริ ษทั จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริ ษทั
ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั นั้นจนถึงหรื อข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้อ
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรื อกองทุน
สารองเลี้ยงชีพอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ให้จดั ส่ งรายงานตาม
วรรคหนึ่ง (1) และ (4) วรรคหนึ่ง ต่อสานักงานด้วย
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้กบั กองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
กาหนดอายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม
(กองทุน buy & hold)
(2) กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ในส่ วนที่เป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสี ย
ในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ดาเนิ นการตามที่กาหนดในข้อ 18/1 หรื อข้อ 18/2
แล้วแต่กรณี
ข้อ 18/1 ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รับอนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2559 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่ วนการลงทุน
และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน และจัดส่ งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
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(2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่กาหนด
(3) ในกรณี ท่มี ีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุ นรวมหรื อหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่มีผูร้ ับผิดชอบการบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรื อเชื่อมโยง
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก
กองทุนรวมฟี ดเดอร์หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซ้ าซ้อนกับกองทุนรวมหรื อกองทุนต่างประเทศ
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์
หรื อเชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายนั้น
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4) ในกรณี ที่อตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาหนดแล้ว
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่ งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่อตั ราส่วนการลงทุนเป็ นไปตามที่กาหนด
ข้อ 18/2 ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รับอนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2559 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรื อหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน
(1) ดาเนินการตามข้อ 18/1(1)
(2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่ วนเป็ นไปตามที่
กาหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ตาม (2)
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ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่ วนการลงทุนได้
ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่ วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด และให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ งรายงานต่อสานักงาน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (2)
ข้อ 19 ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนหรื อ
ข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณี ดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่ วนการลงทุนหรื อข้อกาหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริ ษทั จัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่ วน
ที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็ นกรณีตาม (2)
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไข
อัตราส่ วนการลงทุนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
(3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริ จาค
ในกรณีที่มีการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (3) ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ข้อ 18 หรื อข้อ 18/1 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ 20 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 17(2) หรื อข้อ 18 วรรคหนึ่ง
(3) (ข) หรื อ (ค) หรื อบริ ษทั จัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน
ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 16 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง โดยอนุโลม
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ส่ วนที่ 2
การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
_____________________
ข้อ 21 ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่ วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทั้ง
เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่ งรายงานต่อสานักงาน รวมทั้ง
จัดส่ งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริ ษทั จัดการ
(2) ดาเนินการแก้ไขให้สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
หรื อดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 22 สาหรับ
กรณี ของกองทุนรวม และข้อ 23 สาหรับกรณี ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 22 ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการแก้ไขสัดส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มี
วิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อ นที่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว
บริ ษทั จัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณี ที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สัดส่ วนการลงทุน
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ
บริ ษทั จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม
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ข้อ 23 บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการแก้ไขให้สัดส่ วนการลงทุนของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่ วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการจะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริ ษทั จัดการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและการได้รับความยินยอม
ดังกล่าวให้สมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพทราบด้วย
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
_____________________
ข้อ 24 ให้บรรดาคาสั่งหรื อหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและ
การมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่า
จะได้มีคาสั่งหรื อหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 25 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 24/2552 เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 26 บริ ษทั จัดการซึ่งประสงค์จะจัดให้กองทุนภายใต้การบริ หารจัดการมีการ
ลงทุนตามประเภททรัพย์สินและอัตราส่ วนการลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 24/2552
เรื่ อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สาหรับ
การลงทุนในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้บริ ษทั จัดการสามารถ
จัดการลงทุนในลักษณะดังกล่าวได้โดยได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ซ่ ึงกาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ในส่ วนที่ขดั หรื อแย้งกับการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
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(1) เป็ นกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหรื อเป็ นกองทุน
ส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จัดการเข้าทาสัญญารับจัดการภายหลังวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกินกว่า
1 ปี นับแต่วนั ดังกล่าว ทั้งนี้ การลงทุนตามประกาศสานักงานข้างต้นต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุน
(2) เป็ นกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมหรื อเป็ นกองทุน
ส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จัดการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคลก่อนหรื อในวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บงั คับ และบริ ษทั จัดการได้ส่งหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสานักงานแล้ว
เมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการต้องจัดการลงทุน
ให้เป็ นไปตามประกาศนี้ โดยหากยังคงมีทรัพย์สินใดที่ลงทุนไว้โดยชอบในช่วงเวลาที่ได้รับผ่อนผัน
ตามวรรคหนึ่งคงค้างอยู่ ให้กองทุนยังคงมีทรัพย์สินนั้นได้ต่อไป แต่หากมีจานวนลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้บริ ษทั จัดการคงทรัพย์สินดังกล่าวไว้ได้เพียงจานวนที่เหลือ
ข้อ 27 บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การบริ หารจัดการมีนโยบายการลงทุนเป็ นไปตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (1) ในส่ วนที่เกี่ยวกับ
สัดส่ วนตามนโยบายการลงทุนที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2 ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวจะมี
ผลใช้บงั คับ ให้กระทาได้ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลได้มีการควบคุมอัตราส่ วนการลงทุน
สาหรับสมาชิกแต่ละรายของกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีการควบคุมอัตราส่ วนการลงทุนสาหรับสมาชิกแต่ละราย
ข้อ 28 ยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุ จริ ตกุล)
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