
 

 

 -ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 47/2563 
เร่ือง  การลงทุนของกองทุน 

(ฉบบัท่ี 18) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19” ระหวา่งบทนิยามค าวา่ 
“กองทุนส ารองเล้ียงชีพ” และค าวา่ “การลงทุน” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 45/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
  ““กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง  
เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง 
เพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี 
ความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 25/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัที่ 17)   
ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 9   บริษทัจดัการตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุน และลงทุนตามประเภททรัพยสิ์น  
ภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุนและการค านวณอตัราส่วนการลงทุน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการก าหนดนโยบายการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใหมี้นโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ 
กองทุนตามภาคผนวก 2 และตอ้งจดัการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
หรือสัญญารับจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี 
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ใหมี้นโยบายการลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
          (ค)  กรณีเป็นกองทุนส่วนบุคคล ใหมี้นโยบายการลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้งจดัการ
ลงทุนเฉพาะทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 3  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ หรือกองทุนส่วนบุคคล ให้จดัการลงทุนตามท่ีก าหนดในขอ้ 14  ทั้งน้ี  
การลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ 
การจ่ายเงินใหก้บัสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (3)  ในการลงทุนภายใตอ้ตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี
         (ก)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-retail MF 
         (ข)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-AI 
         (ค)  กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  
ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-UI 
         (ง)  กรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วน 
การลงทุนในภาคผนวก 4-PVD 

(จ)  กรณีเป็นกองทุนรวมวายุภกัษ ์ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
ในภาคผนวก 4-VAYU 
         (ฉ)  กรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา 
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในภาคผนวก 4-HYB 
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  (4)  ในการค านวณอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการตอ้งค านวณใหเ้ป็นไปตาม
ภาคผนวก 5” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 15/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 15/2   หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 
  ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง 
เพื่อแกปั้ญหาสภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนหรือ 
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อแกปั้ญหา
สภาพคล่อง เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยไม่ไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษทัจดัการจะลงทุน 
เพิ่มเติมในทรัพยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนหรือเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมไม่ได ้ 
จนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกภาคผนวกดงัต่อไปน้ี และใหใ้ชภ้าคผนวก 1 ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 
และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศน้ีแทน 
  (1)  ภาคผนวก 1 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 25/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
  (2)  ภาคผนวก 2 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 3/2563  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
  (3)  ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 5 ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง  การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562  เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 12)  
ลงวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 
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  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มภาคผนวก 4-HYB ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี เป็นภาคผนวก 4-HYB  
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558  เร่ือง การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี  
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


