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เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 ผูจ้ดัการ   
 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม 
  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 

บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
ทุกบริษทั  

 

ท่ี นจ.(ว) 4/2560  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจเร่ืองการแกไ้ขประกาศ
เก่ียวกบัการด าเนินการกรณีเกินอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนอ่ืนโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุน
เพิ่ม 
 

ดว้ยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (“สมาคมฯ”) ไดเ้สนอประเด็นขอ้สังเกตเก่ียวกบักรณี  
feeder fund ท่ีมีการลงทุนใน master fund เกินอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนอ่ืน (“concentration limit”)  
โดยส านกังานไดป้รับปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวตามท่ีไดข้อ้สรุปกบัสมาคมฯ และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 
16 มกราคม 25601 ไปแลว้ โดยต่อมาเน่ืองจากสมาชิกยงัคงมีปัญหาในทางปฏิบติั สมาคมฯจึงไดข้อใหส้ านกังาน
ทบทวนหลกัเกณฑด์งักล่าวอีกคร้ัง ส านกังานจึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนรวม (“MF”) 
และไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศท่ี ทน. 46/2560”) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศ 
ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ขประกาศดงักล่าว และวิธีปฏิบติั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ         
เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการกรณี feeder fund ท่ีจดัตั้งก่อน

หลกัเกณฑ ์concentration limit มีผลใชบ้งัคบัมีการเกินอตัราส่วนดงักล่าว โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม 
(“passive breach”) ตามท่ีส านกังานไดรั้บประเด็นจากสมาคมฯ 

 

 
1 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 55/2559  เร่ือง การลงทุนของกองทนุ (ฉบบัที่ 3) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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2. สรุปสาระส าคัญของการแก้ไขหลกัเกณฑ์ 
ส านกังานขอเรียนสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
• การด าเนินการกรณี passive breach อตัราส่วนการลงทุนในกองทุนอ่ืน 

-  เดิม : MF สามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด 
ของกองทุนอ่ืน2 ทั้งน้ี หาก feeder fund เกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวม (“บริษทัจดัการ”) แกไ้ขการลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน concentration limit ภายใน 180 วนั  
แต่หากไม่สามารถแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หา้มบริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ของ feeder fund นั้นเพิ่มเติม 

-  การแก้ไขหลกัเกณฑ์ : ส านกังานไดแ้กไ้ขหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 (1)  กรณี feeder fund ท่ีไดรั้บการอนุมติัจดัตั้งจากส านกังานก่อนวนัท่ี  

16 มกราคม 2559  
  ให ้feeder fund ยงัคงสามารถลงทุนใน master fund นั้นต่อไปได ้แต่ตอ้ง 

ไม่เกินเงินทุนโครงการ โดยในระหวา่งน้ีตอ้งไม่มีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะสามารถ 
เพิ่มเงินทุนโครงการของ feeder ดงักล่าวไดก้็ต่อเม่ือมีการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนท่ีก าหนด  

  นอกจากน้ี เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่ีอาจมี 
ความซ ้าซอ้นกนัระหวา่ง master fund และ feeder fund จึงเห็นควรใหก้รณีท่ีเป็นการลงทุนใน master fund  
ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัท่ีมีผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยง  
กับบริษทัจดัการ เช่น บริษทัแม่ บริษทัพี่น้อง เป็นตน้3 จะตอ้งเปิดเผยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บซ ้าซอ้นกนั
ระหวา่ง master fund และ feeder fund รวมทั้งอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของ  
feeder fund ดงักล่าวรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร4 ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดการเกิด passive 
breach 5 วนัท าการติดต่อกนั ทั้งน้ี กรณีเป็นผูล้งทุนรายใหม่ บริษทัจดัการจะตอ้งมีการเปิดเผยเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้มูลดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั (factsheet) รวมทั้งบริษทัจดัการและ 
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ คา้ และจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer Underwriter : LBDU) ตอ้งเนน้ย  ้าใหค้นขายอธิบาย
เพิ่มเติมในขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนรับทราบก่อนการตดัสินใจลงทุนดว้ย 

 

 
2 ไดแ้ก่ กองทุนรวมทัว่ไป กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs ทั้งน้ี บริษทัจดัการสามารถ 

ขอผอ่นผนักบัส านกังานได ้หากกองทุนอ่ืนนั้นเป็นกองทุนท่ีมีอายนุบัจากวนัท่ีจดัตั้งกองทนุไม่เกิน 2 ปี มีขนาดเลก็ และ 

เป็นกองทุนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 
3 บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษทัจดัการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 6 ของประกาศท่ี ทน. 46/2560 
4 บริษทัจดัการอาจแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนผา่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อีเมล เป็นตน้ โดยตอ้งค านึงถึงว่า การส่งตามวิธีการ 

ดงักล่าวถึงผูถื้อหน่วยลงทนุทุกรายอยา่งแทจ้ริง 
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(2)  กรณี feeder fund ท่ีไดรั้บการอนุมติัจดัตั้งจากส านกังานหลงัวนัท่ี 
16 มกราคม 2559  

 ใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ขการลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน concentration limit 
ภายใน 180 วนั แต่หากไม่สามารถแกไ้ขให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ห้ามลงทุนใน master fund 
เพิ่มเติม 

 

3. การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล 
ประกาศขา้งตน้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี กรณี feeder fund 

ท่ีจดัตั้งก่อนวนัท่ี 16 มกราคม 2559 และเกินอตัราส่วน concentration limit ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั 
และเป็นการลงทุนใน master fund ท่ีบริหารจดัการโดยบริษทัท่ีมีผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการเป็นบุคคล
ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยงกับบริษทัจดัการ ใหบ้ริษทัจดัการแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนของ feeder fund 
ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัขอ้มูลค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บซ ้าซอ้นกนัระหวา่ง master fund และ
กองทุนไทย รวมทั้งอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั  

 

4. แนวทางการแก้ไขเพิม่เติมโครงการฯ ของ MF 
ใหบ้ริษทัจดัการสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หม่ 

ดว้ยวิธี fast track ได ้
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 (นางสาวจอมขวญั คงสกุล) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
 เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 เร่ือง การลงทุนของกองทุน  
                           (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-9938  
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