
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 46/2560 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 6) 
__________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไวด้ังต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของ
กองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วน  
การลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) โดยให้
ด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 18/1 หรือขอ้ 18/2 แลว้แต่กรณี” 

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในขอ้ 18/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18/1   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีได้รับอนุมติัให้จดัตั้งก่อนวนัท่ี  
16 มกราคม พ.ศ. 2559  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปน้ี หากปรากฏว่า 
มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  
เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน  
 
 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์2 แลว้ 
เม่ือวนัท่ี       11/7/2560                      .                              
CSDS เลขท่ี  31/2560       .           
คร้ังท่ี 1 ผา่นทาง  CSDS 
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  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วน  
การลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บ
ส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการกองทุนรวม  
  (2)  ห้ามมิให้แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรับการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดังกล่าวท่ีได้จดทะเบียนไวก้ับส านักงานแลว้ จนกว่า  
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
  (3)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์หรือ
เช่ือมโยงกับบริษทัจดัการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซ ้าซ้อนกับกองทุนรวม
หรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจ้ง เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายนั้น ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
  (4)  ในกรณีท่ีอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามท่ีก าหนดแลว้  
ให้จดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกับช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดังกล่าว  รวมถึง  
วนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีก าหนด และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์  
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น”   

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 18/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 18/2   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีได้รับอนุมติัให้จดัตั้งหลงัวนัท่ี  
16 มกราคม พ.ศ. 2559  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปน้ี หากปรากฏว่า 
มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  
เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกัน  
  (1)  ด าเนินการตามขอ้ 18/1(1) และ (4)  
  (2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรก 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว   
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  (3)  เม่ือครบระยะเวลาตาม (2) แลว้หากบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถ
แกไ้ขได้ ห้ามบริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุน
จนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด” 

  ขอ้ 4   ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์มีลกัษณะครบถว้นดังต่อไปน้ีก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบเก่ียวกับความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงตาม (1) รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตาม (2) ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั  
  (1)  มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมี
ผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบั 
บริษทัจดัการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี  
และการลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม  
ความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  
  (2)  มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรือ
ผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซ ้าซ้อนกบักองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ  

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป    

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560      
 
 
 

  (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 


	เรื่อง  การลงทุนของกองทุน
	(ฉบับที่ 6)
	__________________________

