
 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 20/2562 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 12) 
___________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 16 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  
  “(1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าว และสาเหตุท่ี  
ไม่สามารถด ารงอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนดงักล่าวตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 2  รวมทั้งจดัส่งต่อ
ส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานดงักล่าวไวที้่  
บริษทัจดัการ” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
  “ขอ้ 17   ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  
แต่ต่อมาทรัพยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรัพยสิ์น 
ท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอี้กต่อไป  บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุน                    
และวนัท่ีทรัพยสิ์นขาดคุณสมบติั และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการ                  
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  ตลอดจน                        
จดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
ผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 
         (ก)  30 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 
         (ข)  90 วนันบัแต่วนัท่ีทรัพยสิ์นนั้นขาดคุณสมบติั กรณีเป็นกองทุนรวมหรือ  
กองทุนส ารองเล้ียงชีพอ่ืนนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
  (3)  เมื่อบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบตัิ หรือทรัพยสิ์น                 
ท่ีขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษทัจดัการ
ตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  รวมถึงวนัท่ีได้
จ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ีทรัพยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และให้จดัส่ง
รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน                              
3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัให้เป็นไป
ตาม (2) (ข) บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชนห์รือคณะกรรมการกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ใหจ้ดัส่งรายงาน                 
ตามวรรคหน่ึง (1) และ (3) วรรคหน่ึง ต่อส านกังานดว้ย” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18   ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน  
การลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์                   
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ข
ใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
  (3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 20 

       (ก)  30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตามภาคผนวกดงัน้ี 

1.  ภาคผนวก 4-retail MF ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1  
2.  ภาคผนวก 4-UI ในขอ้ 1  
3.  ภาคผนวก 4-AI ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1  
4.  ภาคผนวก 4-VAYU ส่วนท่ี 3 ในขอ้ 1 

         (ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณี
ตาม (3) (ก) หรือ (ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
         (ค)  180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเน่ืองจากมีการลดหรือเพิ่มจ านวนนายจา้งในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพจนเป็นเหตุให้นายจา้งรายใดรายหน่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในส่วนของนายจา้งรายนั้น
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (4)  เม่ือบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ 
บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าว 
ต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการ 
นบัแตว่นัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด
ตาม (3) (ก) (ข) หรือ (ค)  บริษทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถ
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แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์
หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว  
  (5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ
ตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 4-retail MF 
ภาคผนวก 4-AI ภาคผนวก 4-PVD หรือภาคผนวก 4-VAYU 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 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ใหจ้ดัส่งรายงานตาม
วรรคหน่ึง (1) และ (4) วรรคหน่ึง ต่อส านกังานดว้ย 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบ
ก าหนดอายขุองทรัพยสิ์น หรือครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทุนรวม 
(กองทุน buy & hold) 
  (2)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สีย
ในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในขอ้ 18/1 หรือขอ้ 18/2 
แลว้แต่กรณี” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18/1 และขอ้ 18/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18/1   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งก่อนวนัท่ี 16 มกราคม 
พ.ศ. 2559  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี หากปรากฏวา่มีการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม 
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
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  (1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน  
และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ 
  (2)  หา้มมิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 
  (3)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยง
กบับริษทัจดัการกองทุนรวมตามภาคผนวก 6 และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดจาก
กองทุนรวมฟีดเดอร์หรือผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรือกองทุนต่างประเทศ 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
หรือเช่ือมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายนั้น 
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
  (4)  ในกรณีท่ีอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามท่ีก าหนดแลว้ 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าว  รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีก าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีอตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามท่ีก าหนด 
  ขอ้ 18/2   ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งหลงัวนัท่ี 16 มกราคม  
พ.ศ. 2559  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี  หากปรากฏวา่มีการลงทุนในหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั  
  (1)  ด าเนินการตามขอ้ 18/1(1)  
  (2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
  (3)  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ให้จดัท ารายงาน
ขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ี
ก าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ตาม (2) 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมิให้
บริษทัจดัการกองทุนรวมลงทนุเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด และใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง                     
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พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์  ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2)” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4)                            
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทั้ง
เหตุผลท่ีท าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน  รวมทั้ง
จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรือคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษทัจดัการ” 

  ขอ้ 6   ใหย้กเลิกภาคผนวกดงัต่อไปน้ี และใหใ้ชภ้าคผนวก 1 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก  
4-VAYU ภาคผนวก 5 ภาคผนวก 4-PVD ภาคผนวก 4-retail MF ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 4-AI  
ทา้ยประกาศน้ีแทน 
  (1)  ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4-VAYU และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 28/2561  เร่ือง การลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 
  (2)  ภาคผนวก 4-PVD และภาคผนวก 4-retail MF ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 8)  
ลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2561 
  (3)  ภาคผนวก 2 และภาคผนวก  4-AI ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 14/2560  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2560 

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในทรัพยสิ์นใดไวแ้ลว้โดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ี
ใชบ้งัคบั แตต่่อมาการลงทุนในทรัพยสิ์นนั้นไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศน้ีโดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้กองทุนดงักล่าวยงัคงลงทุนในทรัพยสิ์นนั้น
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ต่อไปได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นไดห้มดอายลุง หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไป ใหค้งทรัพยสิ์นนั้น
ไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลืออยู ่และหา้มมิใหล้งทุนเพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่
จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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