
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน.  14/2560 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 4) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 98(5) มาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่” และ “กองทุนส่วนบุคคล
รายย่อย” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” 
และ “กองทุนส่วนบุคคล” ระหว่างบทนิยามค าว่า “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย”  
และค าว่า “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
  ““กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่    
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 

  “กองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   กองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพ” 
 
 
 
 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์2 แลว้ 
เม่ือวนัท่ี       15/2/2560                      .                              
CSDS เลขท่ี  123/2558       .           
คร้ังท่ี 3 ผา่นทาง  CSDS 
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  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) ของขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  “(4)  ในกรณีท่ีเป็นการจดัการกองทุนส่วนบุคคล บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ตอ้งจดัสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องผูล้งทุน 
โดยมีการกระจายความเส่ียงของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูล้งทุน  
(asset profile) ท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดรั้บจากผูล้งทุนดว้ย” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 9   บริษทัจดัการตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุน และลงทุนตามประเภททรัพยสิ์น  
ภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุนและการค านวณอตัราส่วนการลงทุน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการก าหนดนโยบายการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ 
รายยอ่ย หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหมี้นโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
ตามภาคผนวก 2 และตอ้งจดัการลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
หรือสัญญารับจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ใหมี้นโยบายการลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

          (ค)  กรณีเป็นกองทุนส่วนบุคคล ใหมี้นโยบายการลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้งจดัการ
ลงทุนเฉพาะทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 3  เวน้แตก่รณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ใหจ้ดัการลงทุนตามท่ีก าหนดในขอ้ 14   
ทั้งน้ี การลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หรือการจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (3)  ในการลงทุนภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF  
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-AI 
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         (ค)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-UI 
         (ง)  กรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
ในภาคผนวก 4-PVD  
  (4)  ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งค านวณใหเ้ป็นไปตาม 
ภาคผนวก 5  
  ในกรณีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ (Country Fund) บริษทัจดัการ 
สามารถขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น 
(product limit) หรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration 
limit) ตามส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ของภาคผนวก 4-retail MF หรือส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ของภาคผนวก 4-AI 
แลว้แต่กรณี เม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร ต่อส านกังานได ้
  ในกรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน บริษทัจดัการตอ้ง 
ด าเนินการลงทุนตามวรรคหน่ึง (3) (ง) และค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง (4) แยกตาม 
รายนโยบายการลงทุนแทนการลงทุนและการค านวณตามรายกองทุน เวน้แต่เป็นการค านวณอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) ตามส่วนท่ี 4 ของ 
ภาคผนวก 4–PVD ใหค้  านวณตามรายกองทุน” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 11   ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดในการด าเนินการ 
ของบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเก่ียวกบัการควบคุมอตัราส่วนการลงทุนส าหรับสมาชิกแต่ละราย 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั 
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมหรือกองทุนรวมทรัพยสิ์นทางเลือก ตามส่วนท่ี 3 การก าหนดนโยบาย 
การลงทุนของ PVD ของภาคผนวก 2 หรือมีนโยบายการลงทุนโดยมีอตัราส่วนการลงทุนผอ่นคลายกวา่
อตัราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพทัว่ไปในภาคผนวก 4-PVD” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 2 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 
ขอ้ 14 ของหมวด 2 หลกัเกณฑก์ารลงทุน แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ส่วนท่ี 2 

หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และกองทุนส่วนบุคคล 

__________________________ 

  ขอ้ 14   บริษทัจดัการสามารถลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน 
รายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนใดไดทุ้กประเภท 
  ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีมีการลงทุนตามวรรคหน่ึงเป็นทรัพยสิ์นในประเภทท่ีกองทุน
สามารถลงทุนไดต้ามภาคผนวก 3 มิใหน้ าความในภาคผนวกดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติั 
เง่ือนไข และหลกัเกณฑใ์นการลงทุนมาใชบ้งัคบั 
  ในกรณีท่ีการลงทุนตามวรรคหน่ึงเป็นการขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรัพย์ 
มาเพื่อการส่งมอบ (short sale) ใหบ้ริษทัจดัการกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูใ้หย้มื 
เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่  
ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  โดยใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์
ท่ีตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ
ขายหลกัทรัพยโ์ดยท่ีบริษทัหลกัทรัพยย์งัไม่มีหลกัทรัพยน์ั้นอยูใ่นครอบครอง โดยอนุโลม” 

   ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 15/1 ของหมวด 3 การด าเนินการเม่ือการลงทุน 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 15/1   หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนส่วนบุคคล 
   หลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18/1 ขอ้ 21 ขอ้ 22 และขอ้ 23 ไม่ใชบ้งัคบักบั 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” 

  ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 16   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน  
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายเุฉล่ีย 
ของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกวา่ 92 วนัตามท่ีก าหนด 
ในภาคผนวก 2 แต่ต่อมาอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าว
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าว และสาเหตุ 
ท่ีไม่สามารถด ารงอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 2  รวมทั้งจดัส่ง 
ต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  ด าเนินการแกไ้ขอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรก 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   
เวน้แต่เป็นกรณีตามวรรคหน่ึง (2) วรรคสอง 
         ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใดท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถ 
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (2) วรรคหน่ึง หรือ 
บริษทัจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษทัจดัการสามารถ 
ใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่ง 
รายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษทัจดัการในเร่ืองดังกล่าวต่อส านักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ก่อนครบ
ระยะเวลาท่ีตอ้งแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดังกล่าวให้กับ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการแทนได ้
  (3)  จดัท ารายงานเม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวได ้
โดยใหร้ะบุอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวนัท่ีสามารถแกไ้ขได ้และ
ด าเนินการตามวรรคหน่ึง (1) โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17   ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  
แต่ต่อมาทรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอี้กต่อไป บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัท่ีทรัพยสิ์นขาดคุณสมบติั และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน  รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์  
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
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  (2)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ 
ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แตต่อ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
         (ก)  30 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 
         (ข)  90 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวม  
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
  (3)  เม่ือบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรัพยสิ์นท่ี 
ขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษทัจดัการตอ้ง 
จดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่าย 
ทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ีทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และให้จดัส่ง 
รายงานต่อส านกังาน รวมทั้งจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี  
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว” 

   ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559. 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั  
โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทั้งจดัส่ง 
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการถดัจาก 
วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ข 
ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
  (3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดย 
ค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
         (ก)  30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1 หรืออตัราส่วนการลงทุน 
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ตามภาคผนวก 4-UI ในขอ้ 1 หรืออตัราส่วนการลงทุนตามภาคผนวก 4-AI ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1 แลว้แต่กรณี 
 
         (ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก 
กรณีตาม (3) (ก) หรือ (ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมี 
นโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ข 
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
         (ค)  180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเน่ืองจากมีการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจา้งในกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพจนเป็นเหตุให้นายจา้งรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในส่วนของนายจา้งรายนั้น 
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
  (4)  เม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้  
บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  
รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน   
รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 
วนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้น 
  (5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
ตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF 
ภาคผนวก 4-AI หรือภาคผนวก 4-PVD แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3)  
และ (4) แลว้ บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย 
         (ก)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จ านวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่ 
กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
         (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนั 
การท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นเป็นหุ้นของบริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทั
ดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นจนถึงหรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วน 
การลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยใหด้ าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 18/1 แทน” 



8 
  

 

  ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18/1   ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ 18 วรรคสอง ในส่วนท่ีเป็นการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ 
ตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วน
การลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้นเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้ 
บริษทัจดัการ 
  (2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  (3)  เม่ือบริษทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้  
ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถ 
แกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ข
จนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ซ่ึงบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม (2)  
หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนตามท่ีหลกัเกณฑก์ าหนด” 

  ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 21   ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทั้ง 
เหตุผลท่ีท าใหมี้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน  รวมทั้ง 
จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
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  (2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน  
หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 22 ส าหรับ 
กรณีของกองทุนรวม และขอ้ 23 ส าหรับกรณีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ” 

  ขอ้ 13   ให้ยกเลิกความในขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 23   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ี
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการแจง้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและการไดรั้บความยนิยอม 
ดงักล่าวใหส้มาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทราบดว้ย” 

  ขอ้ 14   ใหย้กเลิกภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD 
และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุน 
ของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ช ้
ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-AI และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 15   ใหย้กเลิกภาคผนวก 4-retail MF-PF ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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  ขอ้ 16   ใหเ้พิ่มภาคผนวก 4-retail MF และภาคผนวก 4-UI ทา้ยประกาศน้ีเป็น 
ภาคผนวก 4-retail MF และภาคผนวก 4-UI ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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