
 

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 59/2560 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 7) 
__________________________ 

  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  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “กองทุนรวมวายภุกัษ”์ ระหวา่ง 
บทนิยามค าวา่ “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และค าวา่ “กองทุน 
ส่วนบุคคล” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของ
กองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
   ““กองทุนรวมวายภุกัษ”์  หมายความวา่   กองทุนรวมวายภุกัษท่ี์จดัตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 6/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
   “ขอ้ 6/1  หลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีในส่วนท่ีใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
ใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมวายภุกัษด์ว้ย  เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในประกาศน้ี” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (จ) ใน (3) ของขอ้ 9 วรรคหน่ึง แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
   “(จ)  กรณีเป็นกองทุนรวมวายภุกัษ ์ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
ในภาคผนวก 4-VAYU” 

 

 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายพฒันากฎเกณฑ ์2 แลว้ 
เม่ือวนัท่ี       20/10/2560                      .                              
CSDS เลขท่ี  55/2560       .           
คร้ังท่ี 2 ผา่นทาง  CSDS 
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   ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 18 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
   “(5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
ตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF 
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD หรือภาคผนวก 4-VAYU แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏิบติัตาม 
วรรคหน่ึง (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” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   

   ขอ้ 6   ใหย้กเลิกภาคผนวก 4-retail MF ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 5)  
ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  และใหใ้ชภ้าคผนวก 4-retail MF ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มภาคผนวก 4-VAYU ทา้ยประกาศน้ีเป็นภาคผนวก 4-VAYU ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

   ขอ้ 8   ในกรณีท่ีกองทุนรวมวายภุกัษมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นใดไวแ้ลว้โดยชอบ 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั แต่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศน้ีโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้กองทุนดงักล่าวยงัคงลงทุนในทรัพยสิ์นนั้น 
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ต่อไปไดจ้นถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  แต่มิใหล้งทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นดงักล่าวจนกวา่ 
จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560     
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


	เรื่อง  การลงทุนของกองทุน
	(ฉบับที่ 7)
	__________________________

