
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 55/25592559 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 3) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 16/1 ในส่วนท่ี 1 ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติั
หรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ของหมวด 3 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุน 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 16/1  ในส่วนน้ี 
  “หน่วยของกองทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   ตราสารหรือหลกัฐานซ่ึงแสดงสิทธิ
ของผูถื้อในฐานะเจา้ของหรือผูรั้บประโยชน์ตามโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme)  
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่วา่โครงการจดัการลงทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์
หรือรูปอ่ืนใด” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แล
ผลประโยชน์ ลูกคา้ของกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
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  (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ข 
ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
  (3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
         (ก)  30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามภาคผนวก 4-retail MF-PF ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1 หรืออตัราส่วน 
การลงทุนตามภาคผนวก 4-AI ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1 แลว้แต่กรณี 
         (ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก 
กรณีตาม (3) (ก) หรือ (ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการ 
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
         (ค)  180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเน่ืองจากมีการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจ้างในกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพจนเป็นเหตุให้นายจ้างรายใดรายหน่ึงมีมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิในส่วนของนายจา้งรายนั้น 
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
  (4)  เม่ือบริษทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้  
ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถ 
แกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ ลูกคา้ของกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย  
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ข 
จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้น 
  (5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนดใน 
ภาคผนวก 4-retail MF-PF ภาคผนวก 4-AI หรือภาคผนวก 4-PVD แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏิบติัตาม  
(1) (2) (3) และ (4) แลว้ บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
         (ก)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จ านวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่ 
กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
         (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนั 
การท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทัดงักล่าว
เป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
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  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชก้บักองทุนดงัต่อไปน้ี ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม 
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วน 
การลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วนัท าการ 
ติดต่อกนัโดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 18/1 แทน 
  (1)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
  (2)  กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวม 
ฟีดเดอร์” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 18/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 18/1   ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ 18 วรรคสอง (1) หรือ (2) ในส่วนท่ี 
เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีค  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
อตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา  
5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แล
ผลประโยชน์ หรือลูกคา้ของกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  (3)  เม่ือบริษทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้  
ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถ 
แกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ หรือลูกคา้ของกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย  
แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม (2) ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี  
         (ก)  ในกรณีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามท่ีหลกัเกณฑก์ าหนด 
         (ข)  ในกรณีเป็นกองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ยท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั
กองทุนรวมฟีดเดอร์  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
จนกวา่จะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามท่ีหลกัเกณฑก์ าหนด” 
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  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 19 และขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 19   ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
แต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 18 หรือขอ้ 18/1 แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  
  (1)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรัพยต์ามสัดส่วน 
ท่ีมีอยูเ่ดิมนั้น 
  (2)  กรณีท่ีกองทุนไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการบริจาค 
  ขอ้ 20   ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 17(2) หรือขอ้ 18 วรรคหน่ึง  
(3) (ข) หรือ (ค) หรือบริษทัจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน  
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 16 วรรคหน่ึง (2) วรรคสอง โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF-PF 
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชภ้าคผนวก 1 
ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-retail MF-PF ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 5 
ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 6   เพื่อประโยชน์ตามขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 แห่งประกาศน้ี  ใหค้  าวา่ “ประกาศการลงทุน”  
หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 29/2559  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในทรัพยสิ์นใดไวแ้ลว้โดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั แต่ต่อมาการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศการลงทุน 
ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศน้ีโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหก้องทุนดงักล่าวยงัคงลงทุนใน 
ทรัพยสิ์นนั้นต่อไปได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 
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  ขอ้ 8   ส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 120 วนั
นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัจดัการซ่ึงประสงคจ์ะลงทุนตามประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วน
การลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศการลงทุน สามารถกระท าได ้
โดยการลงทุนในส่วนดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศการลงทุน 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้ง
กองทุนรวมก่อนหรือในวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัจดัการส่งหนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าว 
ต่อส านกังานภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัดว้ย 
  เม่ือพน้ระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัการลงทุน 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศการลงทุนซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  ทั้งน้ี หากกองทุนมีการลงทุนโดยชอบ 
ในทรัพยสิ์นใดในช่วงเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ โดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศดงักล่าว 
และไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหก้องทุนดงักล่าวยงัคงลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นต่อไปได ้แต่หาก 
ทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด  
บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีกองทุนไดรั้บยกเวน้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน 
ประกาศการลงทุนซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหบ้ริษทัจดัการยงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศการลงทุนจนกวา่จะส้ินสุดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ตามท่ีก าหนดในขอ้ดงักล่าว 

  ขอ้ 10   ในกรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั และกองทุนดงักล่าวมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขาย 
นอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Over-the-Counter derivatives) เกินกวา่ร้อยละ 20  
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ใหค้ณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบถึงนโยบายการลงทุนดงักล่าวและอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดสู้งสุดในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นตามนโยบายการลงทุนดงักล่าว ภายใน 120 วนั 
นบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ค าวา่ “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” ในวรรคหน่ึง ใหห้มายความวา่    
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือ 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงสามารถใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ไดต้ามกฎหมายของประเทศนั้นและไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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