
    
 
       12 มิถุนายน 2560 
  
เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 นายกสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 ผูจ้ดัการ   
 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษทั 
  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 

 

ท่ี กลต.นจ.(ว) 22/2560  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจเร่ืองการแกไ้ข
ประกาศเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนในกองทุนอ่ืนและการรายงานกรณีเกินอตัราส่วน 
โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม 
 

  ดว้ยส านกังานไดป้รับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนรวม (“MF”) และกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ (“PVD”) และไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560  เร่ือง การลงทุน 
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศ 
ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ขประกาศดงักล่าว และวิธีปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ         

เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอตัราส่วน concentration ของการลงทุนในกองทุนอ่ืน1 
และการรายงานกรณีเกินอตัราส่วนโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม (“passive breach”) ใหส้ามารถท าได้
ในทางปฏิบติั และมีความยดืหยุน่มากยิง่ขึ้น ตามท่ีส านกังานไดรั้บประเด็นจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 

2. สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขหลกัเกณฑ์ 
ส านกังานขอเรียนสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี   
 

2.1  อตัราส่วนการลงทุนในกองทุนอ่ืน1 

-   เดิม : กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอ่ืนนั้น (“concentration limit”) เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
โดยกองทุนอ่ืนนั้นตอ้งเป็นของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ มีขนาดเลก็ และเป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง   

 
1 ไดแ้ก่ กองทนุรวมทัว่ไป กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs 
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-   การแก้ไขหลกัเกณฑ์ : กองทุนสามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอ่ืน ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวกบั
ส านกังานได ้หากกองทุนอ่ืนนั้นเป็นกองทุนท่ีมีอายนุบัจากวนัท่ีจดัตั้งกองทุนไม่เกิน 2 ปี มีขนาดเลก็  
และเป็นกองทุนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

-   เหตุผล : เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการลงทุนของกองทุน โดยเฉพาะการลงทุน 
ในกองทุนต่างประเทศท่ียงัมีขนาดเลก็ แต่มีความน่าสนใจในการลงทุน โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าว 
อาจตอ้งใชเ้วลาในการประชาสัมพนัธ์ดา้นการตลาด เพื่อให้มีผูล้งทุนมาลงทุนและท าให้กองทุน  
มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 

2.2  การด าเนินการกรณี passive breach อตัราส่วนการลงทุน  

2.2.1 กรณีเกินอตัราส่วน concentration limit ของการลงทุนในกองทุนอ่ืน 
- เดิม : กรณี feeder fund ท่ีมีการเกินอตัราส่วน concentration limit ดงักล่าว 

บริษทัจดัการจะตอ้งแกไ้ขการลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน concentration limit ดงักล่าวภายใน 90 วนั2 
แต่หากไม่สามารถแก้ไขให้แลว้เสร็จได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หา้มบริษทัจดัการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของ feeder fund นั้นเพิ่มเติม 

- การแก้ไขหลกัเกณฑ์ : กรณี feeder fund ท่ีมีการเกินอตัราส่วน 
concentration limit ดงักล่าวโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยใหบ้ริษทัจดัการจะตอ้งแกไ้ขการลงทุน 
ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน concentration limit ดงักล่าวภายใน 180 วนั3 แต่หากไม่สามารถแกไ้ขให้แลว้เสร็จได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ห้ามบริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนของ feeder fund นั้นเพิ่มเติม 

-   เหตุผล : เพื่อให้เกิดความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการกองทุนและ 
ลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น จึงขยายระยะเวลาใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ขการเกิน concentration limit ใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนท่ีก าหนด เช่น การปรับลดการลงทุนใน master fund หรือการปรับเปล่ียน master fund เป็นตน้ 

 

2.2.2 การรายงานกรณเีกดิ passive breach 

- เดิม : ในกรณีท่ี MF และ PVD เกิด passive breach ติดต่อกนัเป็นเวลา  
5 วนัท าการ ก าหนดใหบ้ริษทัจดัการตอ้งจดัส่งรายงานภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการสุดทา้ยของระยะเวลา  
5 วนัท าการดงักล่าว 

- การแก้ไขหลกัเกณฑ์ : ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งรายงานกรณี passive breach  
ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีมี passive breach ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 วนัท าการ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ

 
2 เช่น กองทุนท่ีเกิด passive breach ในอตัราส่วน concentration limit ของการลงทุนในกองทุนอื่น และครบก าหนด 5 วนัท าการ
ในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 
3 เช่น กองทุนท่ีเกิด passive breach ในอตัราส่วน concentration limit ของการลงทุนในกองทุนอื่น และครบก าหนด 5 วนัท าการ
ในวนัท่ี 20 มกราคม 2560 จะตอ้งด าเนินการแกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 
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สามารถแกไ้ขอตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีมี passive breach 
ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 วนัท าการนั้น ใหบ้ริษทัจดัการสามารถจดัส่งรายงานเพื่อแจง้ขอ้มูลเร่ืองการแกไ้ขการลงทุน
แลว้เสร็จพร้อมกบัการรายงานกรณี passive breach ในคร้ังเดียวกนัได ้

-   เหตุผล : เพื่อเพิ่มความยดืหยุน่ในการด าเนินการของบริษทัจดัการ 
ใหมี้ความสะดวกคล่องตวัมากยิง่ขึ้น 

 

3. การมีผลใช้บังคับ 
ประกาศมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

4. แนวทางการแก้ไขเพิม่เติมโครงการฯ ของ MF 
ใหบ้ริษทัจดัการสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หม่ 

ดว้ยวิธี fast track ได ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560 เร่ือง การลงทุนของกองทุน  
                           (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-9938  
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