
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ท่ี สน. 24/2552 

   เรื่อง  การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน 
 
 
           

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 126(4) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา    
33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับขอ 12 และขอ 17 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทําหนาท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551  และขอ 19(6) และขอ 20 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เรื่อง หลกัเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  สํานักงานออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไปเวนแตขอ 65 ถึงขอ 70 ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553  เปนตนไป 
 
 ขอ 2 ในประกาศนี้ 
 (1) บทนิยามที่เกี่ยวของกับกองทุนตาง ๆ มีดังนี้ 
  (ก) “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนรวม   หรือกองทุนสวนบุคคล 
  (ข) “กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย”  หมายความวา   กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ตลาดพันธบัตรสกุลเงินทองถิน่ในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของที่ประชุมกลุมธนาคารกลางสมาชิก Executives’  Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
  (ค) “กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย”  หมายความวา   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 
  (ง) “กองทุนสวนบุคคลรายยอย”  หมายความวา   กองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลีย้งชีพซึ่ง
มีมูลคาหลักทรัพยหรอืทรัพยสนิของผูลงทุนรายยอยต่ํากวาหนึ่งลานบาท 
  (จ) “กองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ”  หมายความวา   กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ    
ท่ีมีลักษณะเปนโครงการแบบกลุม (collective investment scheme) ซึ่งมีวัตถปุระสงคหลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ท้ังนี้ ไมวากองทุนดงักลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอืน่ใด 
 (2) บทนิยามที่เกี่ยวของกับตราสาร มีดังนี้ 



  (ก) “หุน”  หมายความวา   หุนของบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือนติิบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งข้ึน  ท้ังนี้ มิใหหมายความรวมถงึหุนของบริษัทจัดการลงทุนตางประเทศที่มีการดําเนินการในลักษณะของโครงการ
ลงทุนแบบกลุม 
  (ข) “หุนกูระยะสั้น”  หมายความวา   หุนกูระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม 
 (3) บทนิยามที่เกี่ยวของกับกิจการ มีดังนี้ 
  (ก) “ธนาคารพาณิชย”  หมายความวา   ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกจิสถาบันการเงิน 
  (ข) “นายจาง”  หมายความวา   นายจางตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
  (ค) “บริษัทเครดิตฟองซิเอร”  หมายความวา   บริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยธรุกิจสถาบัน
การเงิน 
  (ง) “บริษัทเงินทุน”  หมายความวา   บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธรุกจิสถาบันการเงิน 
  (จ) “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความวา   บริษัทที่มีหลักทรัพยท่ีไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการ
อนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  (ฉ) “นิติบุคคลตางประเทศ”  หมายความวา   นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศและเปนภาค   
เอกชน 
  (ช) “บริษัทในเครือ”  หมายความวา   บริษัทที่ถือหุนของบริษทัจัดการหรือของนายจางตั้งแตรอยละ
สิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทจัดการหรอืของนายจาง และบริษัทที่บริษัทจัดการหรือนายจาง
ถือหุนตั้งแตรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น แลวแตกรณี 
  (ซ) “สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย”  หมายความวา   สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงิน 
ใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
 (4) บทนิยามที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ มีดังนี้ 
  (ก) “การจัดอันดับความนาเชื่อถือ”  หมายความวา   การจัดอนัดับความนาเชื่อถือท่ีตัวตราสาร ท่ีผูออก
ตราสารหรอืคูสัญญา หรือท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ครั้งลาสุด โดยสถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงาน  เวนแตขอกําหนดในประกาศนี้แสดงใหเห็นวาเปนการจดัอันดับความ
นาเชื่อถือท่ีตัวตราสาร ท่ีผูออกตราสารหรอืคูสัญญา หรือท่ีบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเปนการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีขอกําหนดในประกาศนี้กําหนดไวอยางเฉพาะเจาะจง 
  (ข) “อันดับความนาเชื่อถือ”  หมายความวา   สัญลักษณท่ีใชในการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
  (ค) “อันดับที่สามารถลงทุนได” (investment grade)  หมายความวา   อันดับความนาเชื่อถือท่ีแตละ
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงาน กําหนดวาเปนอันดับความนาเชื่อถือท่ีผูลงทุนสามารถ
ลงทุนได 
 (5) บทนิยามเกี่ยวของกับสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(structured note) มีดังนี้ 
  (ก) “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน”  หมายความวา   การลงทุนในทรัพยสินเพื่อกองทุน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 



   1.  การลดความเสี่ยง 
   2.  การลดคาใชจาย 
   3.  การเพิ่มรายไดของกองทุนโดยไมมีความเสี่ยง หรอืหากมคีวามเสี่ยงเพิ่มข้ึนแตเปนการ
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
  (ข) “การลดความเสี่ยง”  หมายความวา   การลดหรอืปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่กองทุน
ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอืน่ดวยการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิม่
ทุนที่โอนสิทธิได หรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  หรือดวยการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี 
  (ค) “ดัชนีกลุมหลักทรัพย”  หมายความวา   ดัชนีกลุมหลักทรัพยในประเทศหรือตางประเทศ 
  (ค/1)1 “ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ”  หมายความวา   ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด 
โดยดัชนีดังกลาวคํานวณจากตัวแปรอยางหนึ่งอยางใดหรอืหลายอยางดงัตอไปนี้ 
   1.  ราคาปจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา (futures price) ของสินคาโภคภัณฑ 
   2.  ดัชนีสินคาโภคภัณฑท่ีคํานวณจากราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาของสินคา
โภคภัณฑสินคาใดสินคาหนึ่ง 
   3.  ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีสินคาโภคภัณฑตาม 2. 
  (ค/2)2 “ดัชนีเงินเฟอ”  หมายความวา   ดัชนีท่ีสรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสะทอนอัตราเงินเฟอ ซึ่ง
คํานวณโดยใชแหลงขอมูลอางอิงจากรายงานของหนวยงานราชการของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือคํานวณจากราคา
สินคาและบริการ ท่ีบริษัทจัดการแสดงใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณของผูพัฒนาดัชนีดังกลาวสามารถสะทอนอัตราเงินเฟอได
อยางเหมาะสม 
  (ง) “ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง”  หมายความวา   ตราสารหรอืสัญญาดังตอไปนี้ 
   1.  ตราสารทางการเงินหรอืสญัญาที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง  หรือ 
   2.  หุนกูอนุพันธตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนกูอนุพันธท่ีออกใหม  เวนแตในขอกําหนดในประกาศนี้จะแสดงใหเห็นวาไมรวมถงึหุนกูอนุพันธ 
  (จ) “ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   ศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีไดรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา   และนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศซึ่งสามารถ
ใหบริการเปนศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาไดตามกฎหมายของประเทศนั้น และไดรับการยอมรับจากสํานักงาน 
  (ฉ) “สัญญาซื้อขายลวงหนา”  หมายความวา   สัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และสัญญาอื่นในทํานองเดียวกัน 
  (ช) “สัญญาเครดิตอนุพันธ” (credit derivatives)  หมายความวา   สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีลักษณะเปน
การเคลื่อนยายความเสี่ยงดานเครดิตหรือผลตอบแทนหรือผลประโยชนในเชิงการเงินหรอืเศรษฐกิจ  จากคูสัญญาฝายหนึ่ง
เรียกวาผูซือ้ประกันความเสี่ยง ไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูขายประกันความเสี่ยง โดยผูขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันที่จะตองชําระเงินใหแกผูซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพยสิน
ตามสัญญาเครดิตอนุพันธ  โดยแลกกับการไดรับผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมจากผูซื้อประกันความเสี่ยง 
                                                 
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 



  (ซ) “ทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ” (reference obligation)  หมายความวา   ทรัพยสินหรือสัญญา  
ท่ีสัญญาเครดิตอนุพันธอางอิงกับเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของทรัพยสินหรือสัญญานั้น หรือของผูออกทรัพยสิน
หรือคูสัญญาดังกลาว 
  (ฌ) “ทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยง” (underlying obligation)  หมายความวา   ทรัพยสินที่
กองทุนลงทุนหรือมีไว และไดรับการลดความเสี่ยงจากการเขาทําสัญญาเครดิตอนุพันธในนามของกองทุน 
  (ญ) “สัญญาซีดีเอส” (single-name credit default swap)  หมายความวา   สัญญาเครดิตอนุพันธท่ีกําหนด
ทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธไวเพียงรายการเดียว 
  (ฎ) “สัญญาเอฟทีดีเอส” (first-to-default swap)  หมายความวา   สัญญาเครดิตอนุพันธท่ีกําหนดทรัพยสิน
ตามสัญญาเครดิตอนุพันธไวหลายรายการ  ท้ังนี้ ผูขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินเมื่อเกิดเหตุการณท่ี
มีผลตอการชําระหนี้ของทรัพยสินดังกลาวรายการใดรายการหนึ่งเปนรายการแรก 
  (ฏ) “สัญญาโพรพอรช่ันเนทซีดีเอส” (proportionate credit default swap)  หมายความวา   สัญญาเครดิต
อนุพันธท่ีกําหนดทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธไวหลายรายการ  ท้ังนี้ ผูขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะตอง
ชําระเงินเมื่อเกิดเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของทรัพยสนิดังกลาวแตละรายการ โดยจะชําระเงินตามสัดสวนที่กําหนด 
ไวในสัญญาสําหรับทรัพยสินแตละรายการนั้น 
  (ฐ) “สัญญาทีอารโออารเอส” (total rate of return swap)  หมายความวา   สัญญาเครดิตอนุพันธท่ีมี
ขอกําหนดใหผูขายประกันความเสี่ยงจายผลตอบแทนในอัตราลอยตัวท่ีอางองิกับอัตราดอกเบี้ย และผลประโยชนในเชิง
การเงินหรอืเศรษฐกิจที่ลดลงของทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ ใหแกผูซื้อประกันความเสี่ยงจนกวาจะเกิดเหตุการณ
ท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธ หรือจนกวาสัญญาเครดิตอนุพันธนั้นจะครบอายุ  เพื่อแลก
กับการที่ผูซื้อประกันความเสี่ยงโอนผลตอบแทนและผลประโยชนในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนของทรัพยสิน   
ตามสัญญาเครดิตอนุพันธใหแกตน 
  (ฑ) “คาเดลตา”  หมายความวา   อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กับ
ราคาสินคาหรือตัวแปรของตราสารหรอืสัญญา แลวแตกรณี 
 (6) บทนิยามอื่น ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม มดีังนี้ 
  (ก) “การขายชอรต”  หมายความวา   การขายหลักทรัพยท่ีตองยืมหลักทรัพยมาเพื่อสงมอบ 
  (ข) “การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น”  หมายความวา   การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตามประกาศ   
ท่ีออกตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดังกลาวได  ท้ังนี้ 
ภายใตเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่ประกาศนั้นกําหนด 
  (ค) “คําเสนอซื้อ”  หมายความวา   คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
 ขอ 3 การจัดการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจาก
หลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ทรัพยสินอื่น หรอืไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชนโดยวิธอีื่น ตามหลักเกณฑ
เกี่ยวกับประเภททรัพยสินที่กําหนดไวในภาค 1  ท้ังนี้ ภายใตหลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราสวนการลงทุนของกองทุนตามที่
กําหนดไวในภาค 2  เวนแตเปนกรณีท่ีอยูภายใตบทเฉพาะกาลตามภาค 3 ได 



ภาค 1 
หลักเกณฑเกีย่วกับประเภททรัพยสิน 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ขอ 4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งทรัพยสนิตามประเภทที่กําหนดในหมวด 2 ของภาค 1  ท้ังนี้ ตามลักษณะของตราสารและ
หลักเกณฑการลงทุนที่กําหนดในหมวด 3 ของภาค 1 
 (2) เปดเผยขอมูลการลงทุนตามหมวด 4 ของภาค 1 
 (3) เมื่อมีเหตุท่ีทําใหทรัพยสินท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวขาดคุณสมบัติท่ีจะลงทุนหรือมีไวไดตอไป  ใหบริษัท
จัดการปฏิบัติตามหมวด 5 ของภาค 1 
 

หมวด 2 
ขอกําหนดประเภททรัพยสินตามลักษณะของกองทุน 

 
 ขอ 5 ในกรณีของกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรอืกองทุนสวนบุคคลรายยอย  บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไวซึ่งทรพัยสิน หรือเขาเปนคูสัญญาดังตอไปนี้  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ หรือกองทุน
สํารองเลีย้งชีพหรือกองทุนสวนบุคคลรายยอยท่ีมีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว ใหกองทุน
ดังกลาวอยูภายใตบังคับขอ 6 ดวย 
 (1) ตราสารแหงทุนตามสวนที่ 1 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (2) ตราสารแหงหนี้ตามสวนที่ 2 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (3) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามสวนที่ 3 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตามสวนที่ 4 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (5) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรอืตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศตามสวนที่ 5 
ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (6) เงินฝากหรอืตราสารที่เทียบเทาเงินสดตามสวนที่ 6 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (7) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในสวนที่ 7 ของหมวด 3 ของภาค 1 
 (8) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 10 ของหมวด 3 ของภาค 1 
 (9) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในสวนที่ 11 ของหมวด 3 ของภาค 1 
 (10) ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ (1) ถึง (9) โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 



 ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้  กองทุนรวมตลาดเงนิ หรือกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน
ลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดงักลาว  ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือไดมาซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย
ตามวรรคหนึ่ง (5) ได 
 
 ขอ 6 ในกรณีท่ีกองทุนเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ หรือกองทุนสํารองเลีย้งชีพหรือกองทุนสวนบุคคล
รายยอยท่ีมีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกับกองทุนรวมดงักลาว การลงทนุหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเพื่อกองทุนดังกลาวตอง
เปนการลงทุนในตางประเทศเปนหลักไมนอยกวารอยละแปดสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  โดยประเทศเหลานั้น
ตองมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพย เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations   
of Securities Commission (IOSCO)  หรือมีตลาดซื้อขายหลกัทรัพยเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินที่เปนการลงทุนในประเทศ  ไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) เปนการลงทุนในตราสารแหงหนี้ตามขอ 13 หรือเงินฝากตามขอ 23(1) ท่ีมีอายุของตราสารหรอืสัญญา หรือ
ระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ต่ํากวาหนึ่งป  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสาํหรับการดําเนินงาน รอการ
ลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน 
 (2) เขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมวีัตถุประสงคเพื่อการลด 
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 38(4) และขอ 40 
 (3) ทรัพยสินอืน่ที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ (1) หรอื (2) โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 บริษัทจัดการอาจนับมูลคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหนึ่ง (2) รวมในอัตราสวนของการลงทุนใน
ตางประเทศตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งดวยได 
 
 ขอ 7 ในกรณีท่ีกองทุนเปนกองทุนรวมคุมครองเงินตน หรอืกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรอืกองทุนสวนบุคคล 
รายยอยท่ีมีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกับกองทุนรวมดงักลาว  หากกองทุนดังกลาวมกีารลงทุนในตางประเทศ  
บริษัทจัดการตองเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 38(4) และขอ 40 
 
 ขอ 8 ในกรณีของกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนสวนบุคคลรายยอย  บริษัทจัดการ
อาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งทรัพยสนิ หรือเขาเปนคูสัญญาดังตอไปนี้ 
 (1) หลักทรัพย ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสัญญาใชเงิน ทุกประเภท ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมผีูออกหรอืคูสัญญา
เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 (2) ตราสารแหงทุนตางประเทศตามขอ 11 
 (3) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 18 
 (4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตามสวนที่ 4 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (5) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศตามสวนที่ 5 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (6) เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทาเงินสดตามสวนที่ 6 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 8 ของหมวด 3 ของภาค 1 



 (8) ธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย  ท้ังนี้ ในกรณีของธุรกรรมการยืมหลักทรัพย ตองมีคูสัญญาเปนผูลงทุน
ประเภทสถาบันเทานั้น  และในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 9 
ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (9) การขายชอรต  ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การขายหลักทรัพยโดยท่ีบริษัทหลักทรัพยยังไมมีหลักทรัพยอยูในครอบครอง โดยอนุโลม 
 (10) สัญญาซื้อขายลวงหนาทุกลักษณะ  ท้ังนี้ การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาวตองเปนไป  
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 38(4) ดวย 
 (11) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงทุกประเภท 
 (12) ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ (1) ถึง (10) โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 

หมวด 3 
ขอกําหนดเกีย่วกับลักษณะของตราสาร  

และหลักเกณฑการลงทุน 
 

สวนที่ 1 
ตราสารแหงทุน 

 
 ขอ 9 ตราสารแหงทุน ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาดังตอไปนี้ 
 (1) ตราสารแหงทุนในประเทศตามขอ 10 
 (2) ตราสารแหงทุนตางประเทศตามขอ 11 
 
 ขอ 10 ตราสารแหงทุนในประเทศ  ไดแก  ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญา 
เปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
 (1) หุน 
 (2) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนรวม
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน 
 (3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรอืใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  โดยตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
  (ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลอง
ในจํานวนที่เพียงพอตอมลูคาการใชสิทธิตามตราสารดังกลาวไวตลอดเวลาที่ไดลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารนั้น  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด 
 (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพยอางองิเปนหุนหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุน 



 (5) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรพัยโดยหลักทรพัยท่ีใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 9 ของหมวดนี้ 
 
 ขอ 11 ตราสารแหงทุนตางประเทศ  ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนที่เสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปนี้ 
 (1) หุนที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกาํกับดูแลของหนวยงานที่เปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  หรอืท่ีมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซึ่งผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหุนดังกลาว
เปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต 
 (2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือท่ีเปนกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน  ซึ่งตองเปนไปตามเงื่อนไขในสวนที่ 4 ของหมวด
นี้ดวย 
 

สวนที่ 2 
ตราสารแหงหนี้ 

 
 ขอ 12 ตราสารแหงหนี้  ไดแก  หลักทรัพย ตราสาร หรอืสัญญาดังตอไปนี้ 
 (1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 13 
 (2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 17 
 (3) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่มีขอกําหนดใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งชําระคืนเงินตน
เต็มจํานวน  และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 11 ของหมวดนี ้
 
 ขอ 13 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก  หลักทรัพย ตราสาร หรอืสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออก
หรือคูสัญญาเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
 (1) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากตามขอ 14 
 (2) ตราสารแหงหนี้ท่ัวไปตามขอ 15 
 
 ขอ 14 ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก 
 (1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะสั้น ท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสัง่จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัลผูสลักหลงั หรือผูคํ้าประกัน 
 (2) ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกจิหลักทรัพย
เปนผูออก ซึ่งกาํหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกินสองรอยเจ็ดสิบวนันับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมือ่ไดเห็น 
 (3) ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเงินอายุไมเกนิเกาสิบวันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือดังตอไปนี้ 
  (ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรอืของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนอันดับ
ความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร ตองเปนอนัดับความนาเชื่อถือท่ีไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้นดวย หรือ 



  (ข) อันดับความนาเชื่อถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได  ท้ังนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายใตช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody’ s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 
 ขอ 15 ตราสารแหงหนี้ท่ัวไป  ไดแก 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก 
  (ก) ตั๋วเงินคลัง 
  (ข) พันธบัตรรฐับาล  หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
  (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีกระทรวงการคลงั
หรือกองทุนเพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก  ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ 
องคการหรอืหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออก
หรือผูคํ้าประกัน  ท้ังนี้ ตราสารดังกลาวตองมลีักษณะตามขอ 16 ดวย 
 (3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได  ซึ่งหมายถึง  พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึงหุนกูแปลง
สภาพและหุนกูอนุพันธ  ท่ีสํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด  หรือท่ีออกภายใตขอ
ผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง  หรือท่ีนติิบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนเปนผูออก  หรือท่ีเปน
หลักทรัพยท่ีออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถอืหุนโดยไดรับชําระราคาเต็ม
มูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน  ท้ังนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามขอ 16 ดวย 
 (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางองิเปนพันธบัตร หรือหุนกู
ท่ีไมใชหุนกูอนุพันธ 
 (5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนกู ท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมี
ผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  ท้ังนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ 
 (6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุน
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ที่สํานักงานกําหนดหรือให 
ความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
 (7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 8 ของหมวดนี ้
 (8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรพัยโดยหลักทรพัยท่ีใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (6) หรือ
ขอ 14  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในสวนที่ 9 ของหมวดนี ้
 
 ขอ 16 ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 15(2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ 15(3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมผีูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอ
ราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้นในราคาดังกลาว ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยได
สงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น 



 (3) เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (ก) ในกรณีท่ีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารหรอืของผูออกตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได  เวนแตผูออกตราสารดงักลาวเปนรัฐวสิาหกิจตาม
กฎหมายตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมอีันดบัความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนไดเทานั้น 
  (ข) ในกรณีท่ีผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารอยูในอนัดับที่สามารถลงทุนได 
  (ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก  หาก
ตราสารดังกลาวไมมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรอืของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ตราสาร
นั้นตองมีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 
 ขอ 17 ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ตามขอ 13 เปนตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  
ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตวัเทานั้น 
 การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 14 และขอ 15 ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป  รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรอืจํากัดความรับผิดของ
ผูสลักหลัง  หรอืคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 
 ขอ 18 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ  ไดแก  หลักทรัพยหรอืตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขาย
ในตางประเทศ 
 (1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก 
  (ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรอืหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ 
หรือองคการระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรอืของผูออกตราสารอยู
ในอันดับที่สามารถลงทุนได 
  (ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรอืผูคํ้าประกัน 
ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอนัดับที่สามารถลงทุนได 
 (2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน  อันไดแก 
  (ก) ตราสารแหงหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับ    
ท่ีสามารถลงทุนได และไดรับการคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ท่ีไดรับการยอมรับจากสํานักงาน  ท้ังนี้  
ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
  (ข) ตราสารแหงหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก  ท้ังนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ 
ตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
 (3) ตราสารแหงหนี้อื่น  อันไดแก  หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 
หรือของกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่สํานักงาน
กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสวนที่ 4 ของหมวดนี ้



สวนที่ 3 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

 
 ขอ 19 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ไดแก  หุนกูแปลงสภาพดังตอไปนี้ 
 (1) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งมีลักษณะตามขอ 16(1) และ (2)  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนใน
หุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายครั้งแรก หุนกูแปลงสภาพนั้นตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (ก) เปนหุนกูแปลงสภาพที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดบัที่สามารถลงทุนได หรือ 
  (ข) เปนหุนกูแปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพือ่เปนทรัพยสิน 
ของกองทุนภายใตการจัดการ 
  ในกรณีท่ีหุนกูแปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกลาวตองเปนการค้ําประกัน
ตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 (2) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 
 ขอ 20 ในกรณีของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้  กองทุนรวมตลาดเงิน หรอืกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการ
ลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือไดมาซึ่งหุนกูแปลงสภาพตามขอ 19 ได ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทจัดการไดระบุหลักเกณฑตาม (2) และ (3)  ไวในโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืสัญญารับจัดการ
กองทุนสวนบุคคล แลวแตกรณี 
 (2) ในขณะที่ลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับ
หุนกูแปลงสภาพนั้น 
 (3) ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิแปลงสภาพ  ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพนั้นภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดหุนดังกลาวมา 
 การใชสิทธิแปลงสภาพตามวรรคหนึ่ง (3)  หมายความวา   การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปน
หุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาวจะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกดิจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 

สวนที่ 4 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 ขอ 21 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO)  หรอืหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ 
World Federations of Exchange (WFE) 



 (2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได  เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนใน
ทองคําโดยตรง 
 (3) ในกรณีท่ีเปนการลงทุนหรอืมีไวเพือ่เปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
หรือกองทุนสวนบุคคลรายยอย  หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่
จัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน 
 (4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด 
 

สวนที่ 5 
ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

 
 ขอ 22 ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพยตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
 (1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่กํากับดูแลดาน
หลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO)  และมีนโยบายหลักในการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ 
  (ก) อสังหาริมทรัพย 
  (ข) หุนสามัญของบริษัทที่มีรายช่ืออยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ี
เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  หรือหุนสามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงไดกับ
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 (2) ตราสารดังกลาวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange 
(WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร 
 (3) ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  ตราสารที่จะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศที่จัดตั้งข้ึนเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน 
 

สวนที่ 6 
เงินฝากหรือตราสารที่เทียบเทาเงินสด 

 
 ขอ 23 เงินฝากหรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดท่ีบริษัทจัดการจะลงทุนหรือมไีวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทนุได 
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1) เปนเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  หรือ 
 (2) เปนเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน หรือตราสารที่เทียบเทาเงินสดระยะสั้นที่สถาบันการเงินเปนผูออก 
โดยสถาบันการเงินดังกลาวตั้งอยูในประเทศที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึง่ทรัพยสินตางประเทศ  ท้ังนี้ การมีไวซึ่งเงินฝาก



หรือตราสารดังกลาวตองมวีัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกหรอืปองกนัปญหาในการดําเนินงานในตางประเทศ      
ของกองทุน เชน เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชําระคาใชจาย เปนตน 
 

สวนที่ 7 
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 

 
 ขอ 24 การลงทุนหรือมีไวซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน บริษัทจัดการตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ 10(3) โดยอนุโลม 
 

สวนที่ 8 
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 

 
 ขอ 25 การทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ตองมีคูสัญญาเปนผูลงทุนตามที่กําหนดในขอ 26 
 (2) ตองเปนการทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในหลักทรัพยหรอืตราสารแหงหนีต้ามที่กําหนดในขอ 27 
 (3) ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  หรือโดยบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย จํากดั แลวแตกรณี  หรือใชสัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานยอมรับ 
 (4) ตองมีวัตถุประสงคเปนการลงทุนระยะสั้น และไมมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอกําหนดใด ๆ 
เกี่ยวกับอัตราสวนการลงทุนของกองทุน 
 
 ขอ 26 ใหบริษัทจัดการทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได เฉพาะกับสถาบันการเงินหรือ
บุคคลดังตอไปนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรอืดําเนินกิจการไดตามกฎหมายไทย 
 (1) ธนาคารพาณิชย 
 (2) บริษัทเงินทุน 
 (3) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
 (4) บริษัทหลักทรัพย 
 (5) บริษัทประกันภัย 
 (6)  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 (7) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 (8) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
 (9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
 ขอ 27 ใหบริษัทจัดการทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได เฉพาะในหลักทรัพยหรอืตราสาร
แหงหนี้ ดังตอไปนี้ 



 (1) ตราสารแหงหนี้ท่ีเปนตราสารภาครัฐไทยตามขอ 15(1) 
 (2) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 (3) หุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET 50  ท้ังนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
นโยบายการลงทุนหรือมีไวซึง่ตราสารแหงทุน 
 
 ขอ 28 ในการทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุน  ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) ดํารงมูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อ ณ สิ้นวัน ไมนอยกวาราคาซื้อ โดยใหใชราคาตลาดใน 
การคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้น  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวลดลง
กวาราคาซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการเพิ่มหลักทรัพยหรอืตราสารแหงหนี้ หรือโอนเงินเพือ่ใหมูลคารวมไม 
นอยกวาราคาซื้อภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลคาหลักทรัพยหรอืตราสารแหงหนี้ลดลงตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (ก) ดําเนินการใหมีการโอนเงนิ หรือหลักทรพัยหรอืตราสารแหงหนี้ตามขอ 27 แลวแตกรณี ใหแก
กองทุน 
  (ข) ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ท่ีโอนมาตาม (ก) 
แลวแตกรณี 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลีย้งชีพและกองทุน
สวนบุคคลรายยอย 
 (2) หามมิใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรอืตราสารแหงหนีท่ี้ไดมาจากการทําธุรกรรมดังกลาวไปขายหรือ
โอนตอ  เวนแตเปนการขายตามธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนที่สามารถทําไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกูยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการ
กอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทุนรวม 
 (3) หามมิใหบริษัทจัดการเพิ่มวงเงินตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนที่ไดทําไวกับคูสัญญา ไมวามูลคา
ของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ของธรุกรรมดังกลาวจะมีมูลคาเพิ่มข้ึนหรือไม 
 (4) คํานวณมูลคาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน โดยใชราคาซื้อหลักทรัพยหรอืตราสารแหงหนี้ท่ีซื้อรวม
กับผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

สวนที่ 9 
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

 
 ขอ 29 การทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตองเปนผูลงทุนตามที่กําหนดในขอ 30 
 (2) หลักทรัพยท่ีใหยืมตองเปนหลักทรัพยท่ีอยูในระบบรับฝากหลักทรัพยของศูนยรับฝากหลักทรัพย หรือ
หลักทรัพยท่ีธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 



 (3) ใชสัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและใหยืมหลักทรัพยและหลักประกันในธุรกรรมการยืม
และใหยืมหลักทรัพย 
 (4) ดําเนินการใหมีการวางหรือเรียกหลักประกนัจากผูยืมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ 31 ขอ 32 และขอ 33 
 
 ขอ 30 การทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพยตองมีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 ในกรณีท่ีคูสัญญาตามวรรคหนึ่งกระทําการในฐานะตัวแทนของผูยืม  ผูยืมตองเปนบุคคลดังตอไปนี้ท่ีสามารถ
ประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการไดตามกฎหมายไทย 
 (1) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 (2) ธนาคารแหงประเทศไทย 
 (3) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 (4) ธนาคารเพื่อการนําเขาและการสงออกแหงประเทศไทย 
 (5) ธนาคารพาณิชย 
 (6) บริษัทเงินทุน 
 (7) บริษัทหลักทรัพย 
 (8) บริษัทประกันชีวิต 
 (9) กองทุนสวนบุคคลที่ไมใชกองทุนสวนบุคคลรายยอยและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 (10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (11) นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงานกําหนด 
 
 ขอ 31 บริษัทจัดการตองดําเนนิการใหมีการวางหรือเรียกหลกัประกันดังตอไปนี้ จากผูยืม เพื่อเปนประกันการ
ใหยืมหลักทรัพย 
 (1) เงินสด 
 (2) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากตามขอ 14 
 (3) ตราสารแหงหนี้ท่ีเปนตราสารภาครัฐไทยตามขอ 15(1) 
 (4) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 (5) หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารพาณิชยเปนผูออกใหแกกองทุนเพื่อเปนประกันการคืนหลักทรัพยใหแกกองทุน 
โดยธนาคารพาณิชยนั้นยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ช้ันตน 
 (6) หุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีรายชื่ออยูในดัชนี SET 50  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไมมี
นโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกลาวไมได 
 
 
 



 ขอ 32 ในการวางหรือเรียกหลกัประกันจากผูยืมตามขอ 31  บริษัทจัดการตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) ดําเนินการใหกองทุนมีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันตามขอ 31(2) (3) (4) หรือ (6)  หรือดําเนินการโดยวิธอีื่น
ซึ่งจะมีผลใหบริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลกัประกันดังกลาวไดโดยพลัน 
 (2) หามมิใหบริษัทจัดการนําหลักประกันตามขอ 31(2) (3) (4) หรือ (6) ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรอืขายตอ 
เวนแตเปนการบังคับชําระหนี้ตามขอตกลงธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพย 
 (3) ตองดําเนินการใหมีการดํารงมูลคาหลักประกัน ณ สิ้นวัน ไมนอยกวารอยละหนึ่งรอยของมูลคาหลักทรัพย
ท่ีใหยืม 
 
 ขอ 33 ในกรณีท่ีหลักประกันเปนเงินสด  ใหบริษัทจัดการนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพยสิน
ดังตอไปนี้ 
 (1) เงินฝากในธนาคารพาณิชยหรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
 (2) ตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากตามขอ 14  ท้ังนี้ เฉพาะที่เปนบัตรเงินฝากหรอืตั๋วสัญญาใชเงิน 
 (3) ตราสารแหงหนี้ท่ีเปนตราสารภาครัฐไทยตามขอ 15(1) 
 (4) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตราสารแหงหนี้ท่ีเปนตราสารภาครัฐไทยตามขอ 15(1) 
 
 ขอ 34 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานการทําธุรกรรมการใหยมืหลักทรัพยของกองทุนเปนรายเดือนโดยระบุรายช่ือ
คูสัญญา วัน เดือน ป ท่ีทําธุรกรรม ช่ือ ประเภท และมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม ณ วันทําธุรกรรม อัตราผลตอบแทนตอป      
อายุของสัญญา ช่ือและประเภทของหลักประกัน และจัดเก็บรายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 

สวนที่ 10 
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
 ขอ 35 การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนา  บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
 (1) สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาตองไมทําใหวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 (2) การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาตองเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  เวนแต
ในกรณีดังตอไปนี้  ใหบริษัทจัดการเขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเทานั้น 
  (ก) การเขาเปนคูสัญญาในนามของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนสวนบุคคลรายยอยท่ีมนีโยบายการ
ลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
  (ข) การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธในนามของกองทุน 
 (3) สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาตองมีลักษณะและเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอ 36 ขอ 37 ขอ 38 ขอ 39 และขอ 40 



 (4) ในกรณีของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากคณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพลวงหนากอนเขาเปนคูสัญญาซื้อขายลวงหนา  ท้ังนี้ ในการขอความยินยอม
ดังกลาว บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลตองอธิบายใหคณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพเขาใจถึงลักษณะและความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนาดังกลาว ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงกอนขอรบัความยินยอมดวย 
 
 ขอ 363 สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาตัวแปรอยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง
ดังตอไปนี้ 
 (1)4 หลักทรัพย 
 (2)5 อัตราดอกเบี้ย 
 (3)6 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยการเขาเปนคูสัญญาตองมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เทานั้น 
 (4)7 อันดับความนาเชื่อถือหรอืเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้หรือสญัญาซื้อขาย
ลวงหนา หรือของผูออกตราสารหรอืคูสัญญาดังกลาว 
 (5)8 ทองคํา 
 (6)9 น้ํามันดิบ 
 (7)10 ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ ดัชนีเงินเฟอ ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) 
(5) (6) หรือ (9) 
 (8)11 ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนดัชนีตามขอ (7) 
 (9)12 สินคาหรือตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานกําหนด 
 13 ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิงกับราคาของสินคาหรือตวัแปรตามวรรคหนึ่ง ราคาที่อางอิงดังกลาว
ตองเปนราคาปจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาเทานั้น 
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18/11/2552 
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 14 ในกรณีของกองทุนรวม  บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนาตามวรรคหนึ่งได ตอเมื่อ
โครงการจัดการกองทุนรวมไดระบุกรณีดังกลาวไวอยางชัดเจนแลว 
 
 ขอ 3715 ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนามีตัวแปรเปนดัชนีตามขอ 36 ดัชนีดังกลาวตองมลีักษณะดังตอไปนี้ 
 (1)16 เปนดัชนีท่ีมีการกําหนดวธิีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยมีการระบุแหลงขอมูลของสินคา ตัวแปร หรือ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเปนปจจุบันตามความเหมาะสมขององคประกอบของ
ดัชนี  ท้ังนี้ สินคา ตัวแปร หรือปจจัยดังกลาวตองมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยางเปนอิสระดวย 
 (2)17 เปนดัชนีท่ีมีการกระจายน้าํหนักอยางเพียงพอ เวนแตเปนดัชนีอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้ 
  (ก)18 ดัชนีตามขอ 36 ท่ีมีองคประกอบทั้งหมดเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 
  (ข)19 ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรอืมีไวได ท้ังนี้ การคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนใหเปนไปตามเกณฑในขอ 82(2) หรือขอ 85 แลวแตกรณี 
 
 (3)20 ไดรับการพฒันาโดยสถาบันที่มีความนาเชื่อถือและเปนอิสระจากบริษัทจัดการ  ท้ังนี้ หากสถาบันดังกลาว   
เปนบริษัทในเครือ บริษัทจัดการตองจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และ 
 (4)21 มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันทําการผานสื่อท่ีมีการเสนอขอมูลอยางทันเหตุการณ 
 (5)22 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 5 
 
 ขอ 37/123 ดัชนีท่ีมีการกระจายน้าํหนักอยางเพียงพอตามประกาศนี้ ใหมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 (1)24 ดัชนีท่ีองคประกอบแตละตัวมีน้ําหนักไมเกินรอยละยี่สิบของน้ําหนักทั้งหมด 
 (2)25 ดัชนีท่ีองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนกัไมเกินรอยละสามสิบหาของน้ําหนักทั้งหมด 
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ในกรณีท่ีเปนไปตามสภาวะตลาด  ท้ังนี้ องคประกอบตัวอื่นตองมีน้ําหนักไมเกินอัตราที่กําหนดไวใน (1) 
 26 ในกรณีของดัชนีท่ีมีองคประกอบบางสวนเปนหรือเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ มิใหถือวาดัชนีดงักลาว    
ไมมีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอเพราะเหตุท่ีองคประกอบดังกลาวมีน้าํหนักเกินอัตราสวนที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 
(1) หรอื (2) 
 
 ขอ 38 การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 36  ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (1) หากวัตถุประสงคของการเขาเปนคูสัญญาเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินคาหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายลวงหนา
ดังกลาวไมใชตัวแปรเดียวกับทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง สัญญาซื้อขายลวงหนานั้นตองมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(correlation) ระหวางผลตอบแทนของสินคาหรือตวัแปรกับผลตอบแทนของทรัพยสินที่ตองการลดความเสี่ยง อยูระหวาง
อัตราที่สํานักงานกําหนด 
 (2) หามมิใหบริษัทจัดการเขาเปนคูสัญญาออปชันที่ผูกพันกองทุนในฐานะผูใหสัญญา (option writer)  เวนแต     
เปนสัญญาออปชันที่มีขอผูกพันใหสงมอบสินคาท่ีกองทุนมีอยูแลวอยางเพยีงพอตามขอผกูพันนั้นในขณะเขาเปนคูสัญญา
ดังกลาว 
 (3) การชําระหนี้ดวยการสงมอบสินคาเมื่อสัญญาซื้อขายลวงหนาสิ้นสุดลง  สินคานั้นตองเปนทรัพยสินที่กองทุน
สามารถลงทุนหรือมีไวได  ท้ังนี้ ไมวากองทนุจะเปนผูมีสิทธิรับมอบหรือมหีนาท่ีสงมอบสินคานั้นก็ตาม 
 (4) การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาตองกระทําในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  หรอืในกรณี     
ท่ีกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา คูสัญญาอีกฝายหนึ่งตองเปนธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 
 ขอ 39 นอกจากเงื่อนไขในการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 38 แลว การเขาเปนคูสัญญาเครดิต
อนุพันธในนามของกองทุน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้เพิ่มเติมดวย 
 (1) ใหกองทุนเขาเปนคูสัญญาไดเฉพาะสัญญาเครดิตอนุพันธประเภทสัญญาซีดีเอส สัญญาเอฟทีดีเอส  สัญญา     
โพรพอรช่ันเนทซีดีเอส  หรือสัญญาทีอารโออารเอส 
 (2) การเขาเปนคูสัญญาในนามของกองทุนตองไมมีลักษณะเปนการหลีกเลีย่งการปฏิบัติตามขอกําหนดใด ๆ 
เกี่ยวกับอัตราสวนการลงทุนของกองทุน 
 (3) ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมขีอตกลงที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (ก) มีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย  และไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายอื่น 
  (ข) ไมมีขอกําหนดที่ทําใหสิทธิท่ีกําหนดไวในตราสารแหงหนี้หรอืสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีสัญญาเครดิต
อนุพันธนั้นอางอิงเสื่อมเสยีไป 
  (ค) ไมมีขอกําหนดใหกองทุนตองชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญา 
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 ขอ 40 บริษัทจัดการตองจัดใหมีขอตกลงในสัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งไดกระทํานอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทจัดการทราบทุก
วันที่สิบหาและวันสุดทายของแตละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ  ใหคํานวณและ
แจงมูลคายุติธรรมภายในวันทาํการถัดไป 
 (2) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา  ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งคํานวณ
และแจงมูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทจัดการทราบทันที 
 (3) คูสัญญาอีกฝายหนึ่งยินยอมใหมีการลางฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนาเมือ่บริษัทจัดการรองขอได 
 
 ขอ 41 เมื่อบริษัทจัดการไดลงทุนหรือมีไวซึง่สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนแลว  ให
บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาโดยมิไดมีวตัถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง  
ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรอืแยกทรัพยสินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพคลองในจํานวนที่เพียงพอ
ตอมูลคาสุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหนี้หรือชําระคาสินคาเมื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อขายลวงหนา ไวตลอดเวลาที่ได
ลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด 
 (2) ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาออปชันตามขอ 38(2) ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการดํารง
สินคาตามสัญญาดังกลาวไวอยูตลอดเวลาจนกวาจะสิ้นสุดสัญญานั้น 
 
 ขอ 42 การจัดประเภทสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
ใหพิจารณาจากลักษณะของสินคาหรือตัวแปรอางอิงดังตอไปนี้ 
 (1) สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมสีินคาเปนตราสารแหงทุน หรือมีตราสารแหงทุนเปนองคประกอบในการคํานวณ
ตัวแปร  ใหถือเปนตราสารแหงทุน 
 (2) สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมสีินคาเปนตราสารแหงหนี้  หรือมีตราสารแหงหนี้เปนองคประกอบในการคํานวณ
ตัวแปร  หรือมตีัวแปรเปนอัตราดอกเบี้ย อันดับความนาเชื่อถือ หรอืเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนี้   
ใหถือเปนตราสารแหงหนี ้
 (3) สัญญาซื้อขายลวงหนาซึ่งมสีินคาเปนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  หรือมีตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเปนองคประกอบในการ
คํานวณตัวแปร  หรือมีตัวแปรเปนอัตราดอกเบี้ยหรืออันดับความนาเชื่อถือของตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน   ใหถือเปนตราสาร    
กึ่งหนี้กึ่งทุน 
 
 
 
 
 



สวนที่ 11 
ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

 
 ขอ 43 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงซึง่กองทุนจะไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานให
ลงทุนหรือมีไวได  ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และตองไมทําใหกองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาการลงทุน 
 (2) ตราสารดังกลาวมีการจายผลตอบแทนโดยอางองิกับสินคาหรือตัวแปรที่กําหนดไวในขอ 36 
 (3) ในกรณีท่ีการลงทุนหรอืมไีวซึ่งตราสารดงักลาวจะมีผลทําใหกองทุนตองรับมอบทรัพยสิน ทรัพยสินดังกลาว
ตองเปนประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนหรอืมีไวได 
 การขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทจัดการยื่นคําขอตามรูปแบบและวิธีการท่ีสํานักงานกําหนด พรอมท้ัง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอดังตอไปนี ้
 (1) โครงสรางและรายละเอียดของตราสารดังกลาว 
 (2) วัตถุประสงคของการลงทุนในตราสารดังกลาว 
 (3) วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาว 
 (4) การบริหารความเสี่ยง 
 (5) การเปดเผยขอมูลแกผูลงทุน 
 (6) การบันทึกบัญชีในงบการเงิน 
 
 ขอ 44 ในกรณีท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝงได  กอนการลงทุนในตราสารดังกลาว บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) จัดใหมีขอตกลงกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (ก) ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งคํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาวไปยังสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทยทุกวันที่สิบหาและวันสุดทายของแตละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกลาวเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให
คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
  (ข) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอราคาของสัญญาซื้อขายลวงหนาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
คํานวณและแจงมูลคายุติธรรมของตราสารดังกลาวไปยังสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยทันที 
  (ค) ในกรณีท่ีตราสารดังกลาวมีขอกําหนดหามเปลี่ยนมือ นอกจากขอตกลงตาม (ก) และ (ข) แลว  บริษัท
จัดการตองจัดใหมีขอตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยินยอมใหกองทุนไถถอนตราสารดังกลาวกอนครบอายตุราสารเมื่อบรษิัท
จัดการรองขอได 
 (2) เปดเผยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของแกผูลงทุน ลกูคา หรือคณะกรรมการกองทนุ แลวแตกรณี  ในกรณีท่ีตราสารดังกลาว
ใหสิทธิแกผูออกในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารกอนครบอายุตราสาร 
 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหการใหความเห็นชอบเปนอันสิ้นสุดลงทันทีในเวลาที่ลงทุน
โดยมิไดดําเนินการดังกลาว 



 ขอ 4527 การลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้  ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 43 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) 
 (1)28 หุนกูอนุพันธท่ีมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ 16 โดยอนุโลม 
 (2)29 ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  (ก)30 ตราสารดังกลาวจัดทําข้ึนในรูปแบบตราสารแหงหนี้ตามขอ 14 หรือขอ 15(1) (2) (3) หรือ (4) 
  (ข)31 ตราสารดังกลาวตองอางองิกับราคาหุน ราคาเฉลี่ยของกลุมหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ตราสารแหงหนี้ตามขอ 12(1) หรอื (2) ดัชนีกลุมหลักทรพัย ดัชนีกลุมสินคา
โภคภัณฑ   อัตราดอกเบี้ย อันดับความนาเชื่อถือหรือเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหนี้ของตราสารแหงหนีห้รือของผูออก  
ตราสารดังกลาว และดัชนีเงินเฟอ  ท้ังนี้ ในกรณีของดัชนี ตองมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ 37 ดวย 
  (ค)32 ในกรณีท่ีเปนตราสารที่ใหสิทธิแกผูออกตราสารในการที่จะชําระหนี้ตามตราสารกอนครบอายุตราสาร 
บริษัทจัดการไดเปดเผยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของแกผูลงทุน ลูกคา หรือคณะกรรมการกองทุน แลวแตกรณี กอนทําการลงทุน 
  (ง)33 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ง 
 

หมวด 4 
การเปดเผยขอมูลการลงทุน 

 
 ขอ 46 ในกรณีท่ีตราสารแหงหนี้ท่ีกองทุนจะลงทุนเปนตราสารที่ใหสิทธิแกผูออกตราสารในการที่จะชําระหนี้      
ตามตราสารกอนครบอายุตราสาร  ใหบริษัทจัดการเปดเผยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของแกผูลงทุน ลูกคา หรือคณะกรรมการกองทุน 
แลวแตกรณี กอนทําการลงทุน 
 
 ขอ 47 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 13  ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ
ตามขอ 18  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามขอ 19  หรือเงินฝากตามขอ 23(1)  เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน  ใหบริษัทจัดการจัดทํา
ขอมูลดังตอไปนี้ 
                                                 
27ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
28ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
29ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
30ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
31ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
32ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
33ถูกยกเลิก โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 



 (1) รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และสัดสวนเงินลงทุน
ดังกลาวตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยแบงขอมูลตามกลุมดังตอไปนี้ 
  (ก) กลุมตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ 
  (ข) กลุมตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก     
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
  (ค) กลุมตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
  (ง) กลุมตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได หรอืตราสารที่
ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
 (2) รายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนที่กองทุนลงทุน
หรือมีไวเปนรายตัว 
 (3) ในกรณีของกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ใหบริษัทจัดการเปดเผยสัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงตอมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไวในแผนการลงทุนสําหรับกลุมตราสารตาม (1) (ง)  ท้ังนี้ ในกรณีของกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ สัดสวนเงินลงทุนขั้นสูงดังกลาวตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการกองทุน
สํารองเลีย้งชีพดวย 
 การจัดทําขอมูลตามวรรคหนึง่ในกรณีของกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ใหบริษัทจัดการ 
จัดทําขอมูลดังกลาวแยกตามนโยบายการลงทุน 
 
 ขอ 48 ใหบริษัทจัดการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลท่ีจัดทําข้ึนตามขอ 47 ดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีของกองทุนรวม ใหเปดเผยเปนรายเดือนทางเว็บไซดของบริษัทจัดการภายในสิบหาวันนับแตวัน
สุดทายของแตละเดือน 
 (2) ในกรณีของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานรายเดือนและรายงานรายป 
 การเปดเผยขอมูลตามขอ 47 วรรคหนึ่ง (2) อาจใชวิธีเปดเผยรายละเอียดและอันดับความนาเชื่อถือดังกลาวเปน 
รายกลุมตามขอ 47 วรรคหนึ่ง (1) (ก) ถึง (ง) แทนการเปดเผยเปนรายตัวก็ได 
 
 ขอ 4934 ในกรณีท่ีกองทุนประสงคจะลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญา
ซื้อขายลวงหนาแฝง  ใหบริษัทจัดการเปดเผยนโยบายการลงทุนพรอมท้ังอธิบายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงไว
อยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล แลวแตกรณี  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสัญญา
หรือตราสารดังกลาวอางอิงกับดัชนี  ใหบริษัทจัดการเปดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุในการเปลี่ยนแปลงการคํานวณดัชนีและ
การยกเลิกการคํานวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดําเนินการของกองทุนในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังกลาว 
 
 ขอ 50 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาหรอืตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาแฝง เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน  ใหบริษัทจัดการจัดทําขอมูลดังตอไปนี้ 
                                                 
34ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 



 (1) วัตถุประสงคและกลยุทธท่ีใชในการลงทุนหรือมีไวซึ่งสญัญาหรือตราสารดังกลาว ตลอดจนผลกําไรหรือ
ผลขาดทุนที่บริษัทจัดการคาดวาจะไดรับ 
 (2) การวิเคราะหความเสี่ยงของคูสัญญา ในกรณีของสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีซื้อขายนอกศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา 
 (3) แผนรองรับในการชําระหนี้ตามสัญญาหรือตราสารดงักลาว 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนหรอืมไีวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตราสาร   
ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมีมูลคา
หลักทรัพยหรือทรัพยสินของผูลงทุนตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป 
 
 ขอ 51 ใหบริษัทจัดการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลท่ีจัดทําข้ึนตามขอ 50 ดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวม จัดสงขอมูลใหผูดูแลผลประโยชนภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีการลงทุนหรือ
ไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง  ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการจัดเก็บสําเนา
ขอมูลดังกลาวเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบไดดวย 
 (2) ในกรณีของกองทุนสวนบุคคล ใหจัดสงขอมูลใหลูกคา หรือตอคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ แลวแต
กรณี 
 

หมวด 5 
การดําเนินการเมื่อมีเหตุที่ทําใหทรัพยสินขาดคุณสมบัติ 

ที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวได 
 

 ขอ 52 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดลงทุนหรือมไีวซึ่งทรัพยสินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวด 2 และหมวด 3 
ของภาคนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนไวแลว  หากตอมาทรัพยสินดังกลาวมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป จนเปนเหตุให
บริษัทจัดการไมสามารถมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได  ใหบริษัทจัดการจําหนายทรพัยสินดังกลาวภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นขาดคุณสมบัติ  เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
 

ภาค 2 
หลักเกณฑเกีย่วกับอัตราสวนการลงทุนของกองทุน 

 
 ขอ 53 ขอกําหนดในภาคนี้ใหใชบังคับเฉพาะกับ 
 (1) กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
 (2) กองทุนสวนบุคคลรายยอย 
 (3) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
 



 ขอ 54 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) จัดการลงทนุหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใหเปนไปตามหลักเกณฑอัตราสวนการลงทุนทั่วไปในหมวด 1 ของภาค 2 
 (2) จัดการลงทนุหรือมีไวซึ่งทรัพยสินใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมสําหรับกองทุนเฉพาะประเภทตามที่
กําหนดไวในหมวด 2 ถึงหมวด 11 ของภาค 2 
 (3) ใหดําเนินการเมื่อมีเหตุท่ีทําใหการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินไมเปนไปตามอัตราสวนตามที่กําหนดใน
หมวด 12 ของภาค 2 
 
 ขอ 55  การคํานวณอัตราสวนเพื่อการปฏิบัติตามขอกําหนดในภาคนี้สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมีหลายนโยบาย
การลงทุน  ใหบริษัทจัดการคํานวณแยกตามรายนโยบายการลงทุนแทนการคํานวณตามรายกองทุน  เวนแตอัตราสวนการ
ลงทุนที่กําหนดไวในขอ 58 
 ในการคํานวณอัตราสวนการลงทุนของทรัพยสินที่สํานักงานใหความเห็นชอบ  ใหกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีมีหลาย
นโยบายการลงทุนสามารถลงทุนไดเพิ่มเติมตามขอ 5 วรรคหนึ่ง (10) ใหบริษัทจัดการคํานวณแยกตามรายนโยบายการลงทุน
แทนการคํานวณตามรายกองทุน 
 

หมวด 1 
หลักเกณฑอัตราสวนการลงทนุทั่วไป 

 
 ขอ 56 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทนุได โดยไมจํากัด
อัตราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทยตามขอ 15(1) 
 (2) เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเทาเงินสดในตางประเทศตามขอ 23(2) 
 
 ขอ 57 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 15(2) หรือขอ 18(1) ท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยไมจํากัดอัตราสวน 
 ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่งเมื่อรวมกนัแลวตองไมเกนิรอยละ
ยี่สิบของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน  เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนา
ซึ่งระบุเวลาแนนอน 
 
 ขอ 58 ในกรณีท่ีเปนกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่
นายจางหรอืบรษิัทในเครือของนายจางเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรบัรองผูรับอาวลั ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา มีมูลคา
รวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ท้ังนี้ มิใหนับรวมตราสารภาครฐั
ไทยตามขอ 15(1) ซึ่งนายจางเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาในอัตราสวนดังกลาว 



 ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งมิใหหมายความรวมถงึหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่นายจางเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมนั้น 
 การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึง่  ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 (1) นับทรัพยสินทุกประเภทที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
รวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 (2) นับรวมการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถปุระสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน
ท้ังหมดไปลงทุนในทรัพยสินของนายจาง หรือทรัพยสินอื่นใดที่สํานักงานกําหนด 
 
 ขอ 59 มิใหนําความในขอ 58 มาใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่ตองอยูภายใตบังคับอัตราสวนไมเกินรอยละหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนตามขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) 
 (2) การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมีนายจางมากกวาหนึง่รายและมีจํานวนนายจางที่เปนบริษัทในเครือเดียวกัน
นอยกวาสองในสามของจํานวนนายจางทั้งหมด 
 

สวนที่ 1 
อัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสิน 

หรือคูสัญญา 
 

 ขอ 60 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 57  หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก
หรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละสามสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  เวนแตเขาลักษณะตามขอ 58  ให
ใชอัตราสวนตามขอ 58 แทน 
 ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกนิรอยละยี่สิบของ
มูลคาตราสารนั้นในแตละรุน  เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่ง
ระบุเวลาแนนอน 
 การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรอืผูเปน
คูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึง่
ทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 
 
 ขอ 61 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารดังตอไปนี้  ท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุนรายใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยมมีูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง     
ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละยี่สิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  เวนแตเขาลักษณะตามขอ 58  
ใหใชอัตราสวนตามขอ 58 แทน 



 (1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 13 
 (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามสวนที่ 3 ในหมวด 3 ของภาค 1 
 (3) เงินฝากตามขอ 23(1) 
 (4) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามสวนที่ 10 ในหมวด 3 ของภาค 1 หรือ 
 (5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงตามภาค 1 หมวด 3 สวนที่ 11 
 การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 62 วรรคหนึ่ง (1) (2) 
หรือ (5) และขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกลาวเปนผูออก ผูสัง่จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั  
ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาว  โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย หาก
ธนาคารพาณิชยนั้นเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ  ใหนับทรัพยสินที่ธนาคารตางประเทศดังกลาวเปนผูออก ผูสัง่จาย   
ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว
ดวย  ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
 
 ขอ 62 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินดังตอไปนี้ ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูสัง่จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมมีูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก   
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 (1) ตราสารแหงทุนในประเทศตามขอ 10 ท่ีบริษัทจดทะเบียนเปนผูออกหรือคูสัญญา  ท้ังนี้ ไมรวมถึงตราสาร 
แหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางดําเนินการใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป 
 (2) หุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      
ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถอืหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     
วาดวยการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 (3) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 13 หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามขอ 19  ท้ังนี้ เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 (4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 (5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธตามสวนที่ 7 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตราสารอยู
ในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 (6) ตราสารแหงทุนตางประเทศตามขอ 11  ตราสารแหงหนีต้างประเทศตามขอ 18  หนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศตามขอ 21  หรอืตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศตามขอ 22 
 (7) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามสวนที่ 10 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีคูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดบัที่
สามารถลงทุนได 
 (8) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงตามสวนที่ 11 ในหมวด 3 ของภาค 1 ท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
 ตราสารแหงทุนตามวรรคหนึง่ (1) และตราสารแหงหนี้ตามวรรคหนึ่ง (3) มิใหหมายความรวมถงึหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงทุนตามขอ 10(2) หรอืตราสารแหงหนี้ตามขอ 15(6) 



 การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) ท่ี
บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไว
รวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 
 ขอ 63 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 60 ขอ 61 และ
ขอ 62 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 
 (1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซึง่บุคคลใดเปนผูออก ผูสัง่จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 (2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล     
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกนัทั้งสิ้นไมเกินรอยละสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
 ขอ 64 ในกรณีของกองทุนรวมที่ประสงคจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหุน  นอกจากอัตราสวนที่กาํหนดไวในสวนนี้แลว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกัน   
ทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบดําเนินการตองไมถึงรอยละยี่สบิหาของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวท้ังหมดของบริษัทนั้น  เวนแตเปนการไดมาเนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
 

สวนที่ 2 
อัตราสวนที่คํานวณตามกลุมกจิการ 

 
 ขอ 65 ในสวนนี้ 
 “กลุมกิจการ”  หมายความวา   บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนด
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 
 
 ขอ 66 ความในสวนนี้มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมดงัตอไปนี้ 
 (1) กองทุนรวมหนวยลงทุน 
 (2) กองทุนรวมมีประกัน 
 (3) กองทุนรวมวายุภักษ 
 (4) กองทุนรวมสึนามิ 



 (5) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินทองถิ่นในภูมิภาคตามโครงการ
จัดตั้งกองทุนพนัธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุมธนาคารกลางสมาชิก Executives  
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
 (6) กองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่10 
สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 
 ขอ 67 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร  บริษัทจัดการอาจขอผอนผันการดําเนินการตามสวนนี้ตอสํานักงาน
สําหรับการลงทุนหรือมีไวเพือ่เปนทรัพยสินของกองทุนรวมที่มิใชกองทุนรวมตามขอ 66 ซึ่งเปนกองทุนรวมพิเศษตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญา
รับจัดการกองทุนสวนบุคคล 
 
 ขอ 68 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรพัยสินที่กลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรบัรอง ผูรับอาวลั   
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมมีูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกจิการนั้นไม
เกินอัตราอยางใดอยางหนึ่งดงัตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
 (1) รอยละสามสิบของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
 (2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละ
สิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น  ท้ังนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดชันีหรือองคประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร
อยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 
 ขอ 69 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรอืคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุน  หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น  บริษัทจัดการ
อาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งทรัพยสนิดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย หรอืคูสัญญารายนั้น     
ไมเกินอัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดรวมกบัรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีอัตราดังกลาวสูงกวาอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 ขอ 63  แลวแตกรณี 
 มิใหนําความในขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 ขอ 63  มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่ง 
 
 ขอ 70 ใหบริษัทจัดการพิจารณาความเปนกลุมกิจการตามขอ 68 และขอ 69 ตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทําและ
เปดเผยลาสุด  เวนแตในกรณีท่ีไมมีการจัดทํางบการเงินรวม ใหพิจารณาตามสัดสวนการถอืหุนที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือ     
ผูถือหุนลาสุดท่ีสงตอกระทรวงพาณิชย 
 
 
 
 
 



สวนที่ 3 
อัตราสวนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน 

 
 ขอ 71 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน  
หรือตัว๋สัญญาใชเงิน ท่ีธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษทั
ตลาดรองสินเชือ่ท่ีอยูอาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญา  
เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละสี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี  
หรือในรอบอายุกองทุนรวมสาํหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวาหนึ่งปแลวแตกรณี  ท้ังนี้ ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงิน
ฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
 อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  ท้ังนี้ 
เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
 ขอ 72 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน อันเนื่องมาจากปญหา
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผัน
ตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมไีวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลา
ท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 71 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
 ขอ 73 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และตราสารกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละสิบหาของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
 ขอ 74 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 (2) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละยี่สิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความวา   หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  เทานั้น  แตไมรวมถงึหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย 
 



 ขอ 75 ในกรณีของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรอืกองทุนสวนบุคคลรายยอย  ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคล
ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนดงักลาวได 
โดยไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ไดไมเกิน
รอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนสวนบุคคลรายยอย  เวนแตเปนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน  ใหลงทุนหรือมไีวไดไมเกินรอยละสิบของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลีย้งชีพหรือกองทุนสวนบุคคลรายยอย 
 (2) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีประกันดังนี้ 
  (ก) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเงินลงทุนและผลตอบแทน ลงทุนไดโดยไมจาํกัดอัตราสวน 
  (ข) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเฉพาะเงินลงทุนทั้งจํานวน ลงทุนไดไมเกินรอยละหกสิบหา
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลีย้งชีพหรอืกองทุนสวนบุคคลรายยอย 
  (ค) กองทุนรวมมีประกันประเภทรับประกันเฉพาะเงินลงทุนเพียงบางสวน  ลงทุนไดไมเกินรอยละสิบ
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลีย้งชีพหรอืกองทุนสวนบุคคลรายยอย 
 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลประสงคจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) รวมกัน  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวภายใต
อัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ท่ีสูงกวา ได 
 หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หมายความวา   หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เทานั้น  แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 
 
 ขอ 76 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยงเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเสี่ยงท้ังหมดที่กองทุนมีอยู 
 
 ขอ 77 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวม มีมลูคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุ
เวลาแนนอนหรือกองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลาซึ่งกําหนดชวงหางของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งกอน
และครั้งใหมยาวกวาอายุของตราสารดังกลาว  หรือกองทุนรวมปด 
 
 ขอ 78 บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลอาจลงทุนหรือมีไวซึง่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนสํารองเลีย้งชีพหรือกองทุนสวนบุคคลรายยอย มีมูลคารวมกนัทั้งสิ้นไมเกินรอยละสิบหาของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 



 ขอ 79 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในนามของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกนัทั้งสิ้น
ไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ท้ังนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณ
โดยใชมูลคาหลักทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

สวนที่ 4 
ขอกําหนดในการคํานวณอัตราสวน 

 
 ขอ 80 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรอืมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมพนัธบัตรเอเชีย  หรือธรุกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางองิไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางองิ    
ของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรพัยอางองิดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศนี้  โดยถือเสมอืนหนึง่วา
กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง  ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรพัยอางองิไทยรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตาม        
สวนที่ 1 ของหมวด 1 ในภาคนี้ก็ได 
  มูลคาของหลักทรัพยอางองิท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึง่ใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดง
สิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 
 (2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใหบริษัท
จัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
  (ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดงักลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสาร
ดังกลาว 
  (ข) นับมูลคาของหุนที่รองรับรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลกัทรัพยอางองิ  โดยถอืเสมือนหนึ่งวากองทุน
ลงทุนในหุนที่รองรับนั้นโดยตรง  ท้ังนี้ มูลคาของหุนที่รองรับใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหุนนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกลาว แลวแตกรณี 
 (3) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ  ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดงัตอไปนี้ 
  (ก) นับมูลคาท่ีผูออกตราสารดงักลาวมีหนาท่ีตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสาร
ดังกลาว 
  (ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง  โดยถอืเสมอืนหนึ่งวา
กองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง  ท้ังนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาว ใหใชมูลคาตามราคาตลาดของ
หลักทรัพยอางอิงนั้นซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ 
 (4) ในกรณีของหนวยลงทุนของกองทุนรวมพนัธบัตรเอเชีย  ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอไปนี้ 
  (ก) นับมูลคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึง่หนวยลงทุน
ดังกลาว 



  (ข) นับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกลาวลงทุนหรอืมีไวรวมในอัตราสวน
สําหรับทรัพยสินที่กําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมอืนหนึง่วากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินนัน้โดยตรง 
 (5) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  การนับมูลคาของของหลักทรพัยท่ีใหยืมและมูลคาของธุรกรรม
การใหยืมหลักทรัพย  ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 
 
 ขอ 81 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึง่สัญญาซื้อขายลวงหนาเพือ่การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม   
ขอ 58 ขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 และขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว   เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้น
ในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว 
 
 ขอ 8235 นอกจากการคํานวณตามขอ 81 แลว  ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดงัตอไปนี้ดวย 
 (1)36 ในกรณีท่ีการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงตอเครดิต
ของผูออกสินคา หรือผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา ท่ีสัญญาซื้อขายลวงหนาอางอิง  ใหบริษัทจัดการคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนสําหรับสินคาดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึง่วากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึง่ 
สินคานั้นโดยตรง  ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ          
เวนแตในกรณีท่ีเปนสัญญาออปชัน ใหนับมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขายลวงหนาคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
แทน 
 (2)37 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรอืมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีอางอิงกับดัชนีดังตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการ
คํานวณอัตราสวนสําหรับองคประกอบดังกลาวท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ โดยถือเสมอืนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไว
ซึ่งองคประกอบนั้นโดยตรง  เวนแตในกรณีท่ีองคประกอบดังกลาวเปนหรอืเกี่ยวของกับทองคําหรือน้ํามันดิบ 
  (ก)38 ดัชนีท่ีมีองคประกอบเปนสินคาหรือตัวแปรที่กองทุนสามารถลงทุนหรอืมีไวไดตามขอ 37(2) (ข) 
  (ข)39 ดัชนีท่ีไมเขาลักษณะเปนดัชนีท่ีมีการกระจายน้ําหนักอยางเพียงพอตามขอ 37/1 
  (ค)40 ดัชนีท่ีมีองคประกอบสวนใหญเปนตราสารหนี้ท่ีมีอันดบัความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (high yield bond index) 
 
 ขอ 83 การคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรบัสัญญาเครดิตอนุพันธท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ 84 และทรัพยสิน         
ท่ีไดรับการประกันความเสี่ยงจากสัญญาดังกลาว  ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

                                                 
35ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
36ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 
37ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 
38ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 
39ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 
40ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 



 (1) การคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับสัญญาเครดิตอนุพันธ  ใหใชมูลคาข้ันสูงท่ีคูสัญญาในสัญญาเครดิต
อนุพันธมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญา เปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามประกาศนี้ 
 (2) การคํานวณอัตราสวนการลงทุนสําหรับทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงหากคูสัญญาในสัญญาเครดิต
อนุพันธนั้นมีอนัดับความนาเชื่อถือในอันดับที่สูงกวาหรือเทยีบเทากับอันดับความนาเชื่อถือของทรัพยสินที่ไดรับการ
ประกันความเสี่ยง  ใหใชสวนตางของมูลคายุติธรรมของทรพัยสินดังกลาวหักดวยมูลคาข้ันสูงท่ีคูสัญญามีหนาท่ีตองชําระ
ตามสัญญาเครดิตอนุพันธ  ท้ังนี้ มิใหใชมูลคาสวนตางที่ต่ํากวาศูนยในการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 
 
 ขอ 84 สัญญาเครดิตอนุพันธท่ีมีประสิทธิภาพตามขอ 83 ตองเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (1) ความเสี่ยงดานเครดิต หรือผลตอบแทนหรือผลประโยชนในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ ของทรัพยสินที่ไดรับ
การประกันความเสี่ยงถูกเคลื่อนยายไปยังคูสัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธท้ังจํานวน 
 (2) ทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงจากสัญญาเครดิตอนุพันธตองเปนทรัพยสินชนิดเดียวกันกับทรัพยสิน
ตามสัญญาเครดิตอนุพันธ  เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 
  (ก) ทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงและทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธมีผูออกเปนบุคคล
เดียวกัน 
  (ข) ลําดับที่กองทุนจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินตามสัญญาเครดิตอนุพันธอยูในลําดับกอนหรอืลําดับ
เดียวกันกับลําดับที่กองทุนจะไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยง 
  (ค) สัญญาเครดิตอนุพันธมีขอกําหนดใหถือวาทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงและทรัพยสินตาม
สัญญาเครดิตอนุพันธเกิดการผิดนัดชําระหนี้ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการผิดนดัชําระหนี้ของทรัพยสินอยางใดอยางหนึ่ง และ 
  (ง) กองทุนสามารถสงมอบทรพัยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได ในกรณีท่ี
สัญญาเครดิตอนุพันธมีขอกําหนดใหกองทุนสงมอบสินคาใหคูสัญญาดังกลาว 
 (3) อายุคงเหลอืของสัญญาเครดิตอนุพันธเทากับอายุคงเหลือของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยง  เวนแต
เปนสัญญาเครดิตอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือมากกวาอายุคงเหลือของทรัพยสนิดังกลาวอยางไมมีนัยสําคัญ 
 (4) สกุลเงินของสัญญาเครดิตอนุพันธและทรัพยสินที่ไดรับการประกันความเสี่ยงเปนสกุลเงนิเดียวกัน 
 
 (5)41 ตัวแปรตามขอ 36(4) ของสัญญาเครดิตอนุพันธตองครอบคลุมความเสี่ยงดานเครดิตทุกกรณี 
 (6) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation) ระหวางความเสี่ยงดานเครดิตของทรัพยสินที่ไดรับการประกันความ
เสี่ยงกับความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาในสัญญาเครดิตอนุพันธ ตองไมสูงจนเกินไป ท้ังนี้ ใหบริษัทจัดการกําหนดขั้นสูง
ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีเหมาะสมในการเขาทําธุรกรรม ซึ่งคาข้ันสูงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่คณะกรรมการดงักลาวตองเปนอิสระ 
จากฝายจัดการลงทุนดวย 
 

                                                 
41ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 



 ขอ 8542 ในกรณีท่ีการลงทุนหรอืมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงเปนผลหรืออาจ      
เปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงตอเครดิตของผูออกสินคาหรอืผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา  ใหบริษัทจัดการ
คํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของตราสารดังกลาว หรอืผูท่ีตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา   โดยใหคํานวณ
อัตราสวนเสมอืนกองทุนลงทนุในสินคานั้นโดยตรง  ท้ังนี้ ใหใชมูลคาของตราสารดังกลาวเปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ 
 43 ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่อางอิงกับดชันี  
ใหนําความในขอ 82(2) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 ขอ 86 ในกรณีท่ีตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงมีขอกําหนดที่อาจมีผลใหกองทุนไดรับชําระ
หนี้เปนทรัพยสิน  ใหบริษัทจัดการคํานวณมูลคาของทรัพยสินดังกลาวรวมในอัตราสวนที่กาํหนดไวในขอ 58  ขอ 60   
ขอ 61 ขอ 62 และขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) แลวแตกรณี ในทันทีเสมือนกองทุนไดลงทุนในทรัพยสินนั้นแลว  เวนแตเขา
ลักษณะตามขอ 85 ใหปฏิบัติตามขอ 85 แทน 
 
 ขอ 87 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 58 ขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 และขอ 63 วรรคหนึ่ง (1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมท้ังเงื่อนไขตามขอ 88 ดวย 
 (1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรบัอาวัล ผูสลักหลัง หรอืผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณ
อัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว  หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรอื          
ผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได 
 
 (2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการ
จะเลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึง่ก็ได 
 
 ขอ 88 การคํานวณอัตราสวนทีผู่รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลงั หรือผูคํ้าประกันตามขอ 87 จะทําไดตอเมื่อบุคคล
ดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือ
จํากัดความรับผิดของผูสลักหลงั  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 

18/11/2552 
43ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 



หมวด 2 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมหนวยลงทุน 

และกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุน 
ลักษณะเดียวกบักองทุนรวมดงักลาว 

 
 ขอ 89 มิใหนําอัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินตามขอ 62 วรรคหนึ่ง (6) ขอ 74 หรือขอ 75  มาใชบังคับกับ     
กรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมหนวยลงทุน และ
กองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมหนวยลงทุน  หากเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) กองทุนดังกลาวมีนโยบายการลงทุนหรอืมไีวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ โดยเฉลี่ยใน
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตรอยละแปดสิบของมูลคาทรัพยสินของกองทุนนั้น และ 
 (2) บริษัทจัดการแจกจายเอกสารแสดงขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งผูลงทุนควรทราบของกองทุนรวมที่บริษัท
จัดการไปลงทุนใหแกผูลงทุน  ท้ังนี้  เอกสารดังกลาวตองมีขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (ก) ช่ือ ประเภท และอายุโครงการกองทุนรวม 
  (ข) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (ค) ความเสี่ยงของกองทุนรวม 
  (ง) คาธรรมเนียมและคาใชจายของกองทุนรวม 
 การแจกจายเอกสารตามวรรคหนึ่ง (2) สําหรับกรณีกองทุนรวมหนวยลงทุนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจกจาย
เอกสารดังกลาวใหแกผูลงทุนไปพรอมกับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 
 ขอ 90 มิใหนําความในขอ 74 และขอ 75 มาใชบังคับกับกองทุนรวมหนวยลงทุนและกองทุนสวนบุคคลรายยอย   
อื่นใดที่มิใชกรณีตามขอ 89  โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุน
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนดังกลาว ณ สิ้นวัน ไดไมเกินอตัราสวนดังตอไปนี้ 
 (1) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทนุรวมหนึง่
ไดไมเกินรอยละสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหนวยลงทุน 
 (2) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมกองทุนใดกองทุนหนึ่งไดไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น 
 (3) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนไดไมเกินรอยละหาของมลูคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมหนวยลงทุน 
 หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความวา   หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  แตมิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
 ขอ 91 มิใหนําอัตราสวนตามขอ 75 มาใชบังคับกับกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะเดียวกับ
กองทุนรวมหนวยลงทุน 
 



หมวด 3 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมคุมครองเงินตน 
และกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกนั 

 
 ขอ 92 มิใหนําอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 61 ขอ 62  และขอ 63 มาใชบังคับกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งตั๋วสัญญา   
ใชเงินที่บริษัทเงินทุนหรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออก หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย  โดยบริษัทจัดการอาจลงทุน 
หรือมีไวซึ่งทรพัยสินดังกลาวท่ีบุคคลใดเปนผูออกหรอืคูสัญญา แลวแตกรณี มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก
หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละสามสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึง่ ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินอื่นที่บุคคลดังกลาว 
เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวน
ดังกลาวดวย 
 

หมวด 4 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมที่มีการกระจาย 

การลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน และกองทุนสวนบุคคล 
ที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกัน 

 
 ขอ 93 มิใหนําอัตราสวนตามขอ 61 ขอ 62 ขอ 63 ขอ 74 ขอ 75 และขอ 90 แลวแตกรณี มาใชบังคับกับกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (1) อัตราสวนตามขอ 61 และขอ 62 มิใหนํามาใชในกรณีท่ีกองทุนตามหมวดนี้ลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม 
ขอ 62 วรรคหนึ่ง (1) หรอื (2) หรือทรัพยสินที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดซึ่งบุคคลใดเปนผูออก 
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันหรือคูสัญญา  ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรบัอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 (2) ในกรณีท่ีกองทุนตามหมวดนี้เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนหรือกองทุนสวนบุคคลท่ีมีนโยบายการลงทุน
ลักษณะเดียวกับกองทุนรวมหนวยลงทุน 
  (ก) มิใหนําอัตราสวนตามขอ 62 วรรคหนึ่ง (6) มาใชบังคับกับการลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศ  หากกองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศหรือกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบาย
การลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศดวย  ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมตางประเทศไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
  (ข) มิใหนําอัตราสวนตามขอ 74 ขอ 75 และขอ 90 มาใชบังคับกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุน
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรบัผิดชอบ
ดําเนินการ  ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
ไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 



 (3) อัตราสวนตามขอ 61 ขอ 62 หรอืขอ 63 มิใหนํามาใชบังคับในกรณีท่ีกองทุนตามหมวดนี้เปนกองทุนรวม        
มีประกันหรือกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว โดยบริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไวซึ่งทรพัยสินตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลไดโดยไมจํากัด
อัตราสวน  เวนแตเปนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีผูประกันของกองทุนนั้นเปนผูออกหรือเปนคูสัญญา กรณีนี้ให
ยังคงอยูภายใตบังคับของอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 61 ขอ 62 หรือขอ 63 แลวแตกรณี 
 

หมวด 5 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับ 
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 

 
 ขอ 94 มิใหนําความในขอ 64 มาใชบังคับกับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
 

หมวด 6 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมเพ่ือแกไข 

ปญหาการดํารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
 

 ขอ 95 มิใหนําความในขอ 61 มาใชบังคับกับกองทุนรวมเพือ่แกไขปญหาการดํารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย 
เฉพาะในสวนที่เปนการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนีท่ี้ธนาคารพาณิชยเปนผูออก ซึง่ตราสารดังกลาวไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือท่ีตราสาร  หรือท่ีผูออกตราสารอยูในอนัดับที่สามารถลงทุนได  โดยใหบริษัทจัดการกองทุนรวม   
ลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ดังกลาวไดโดยไมจํากัดอัตราสวน 
 

หมวด 7 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมวายุภักษ 

 
 ขอ 96 มิใหนําความในขอ 64 มาใชบังคับ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรอืมีไวซึ่งหุนของบรษิัทใด  
บริษัทหนึ่ง ไดไมถึงรอยละยี่สบิหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น  เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวเพือ่เปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ เนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
อื่น  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีไวซึ่งหุนที่ไดมานั้นเกินกวาอัตราสวนทีก่ําหนดไวได 
 
 ขอ 97 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึง่หุนของบริษัทที่กระทรวงการคลังเปนผูขายหุนดังกลาว
ใหกองทุนรวมวายุภักษ  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทนุหรือมีไวซึ่งหุนดังกลาวไดไมถึงรอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทนั้น  เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวเนื่องจาก
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีไวซึ่งหุนที่ไดมานั้นเกินกวาอัตราสวนทีก่ําหนดไวได 
 



 ขอ 98 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึง่หุนของบริษัทที่กระทรวงการคลังเปนผูขายหุน
ดังกลาวใหกองทุนรวมวายภุักษ  มิใหนําความในขอ 61 ขอ 62 วรรคหนึ่ง(1) (2) (3) และ (4) และขอ 63 วรรคหนึ่ง (1)      
มาใชบังคับกับกองทุนรวมวายุภักษ  โดยใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งหุน หลักทรัพย และทรัพยสินอืน่   
ท่ีบริษัทดังกลาวเปนผูออก ผูสัง่จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลกัหลัง หรอืผูคํ้าประกัน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
วายุภักษ มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะบริษัทนั้น ไมเกินรอยละหาสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
ท้ังนี้ ใหนําความในขอ 87 และขอ 88 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีบริษัทดังกลาวเปนธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึนหรือธนาคารพาณิชย  ใหนับเงินฝากในธนาคาร
ดังกลาวท่ีมิใชเงินฝากในบัญชีเพื่อการดําเนินงานของกองทนุรวมวายุภักษ รวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 
 ขอ 99 มิใหนําความในขอ 71 มาใชบังคับกับกองทุนรวมวายุภักษในรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ไดจดทะเบียน      
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  และในรอบระยะเวลาบัญชีของสามปสุดทายกอนวันสิ้นอายุโครงการจัดการกองทุนรวม
วายุภักษ 
 

หมวด 8 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวม 

สําหรับผูลงทุนในตางประเทศ 
 

 ขอ 100 อัตราสวนที่กําหนดในขอ 61 ขอ 62 ขอ 63 ขอ 74 และขอ 90  มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวม
สําหรับผูลงทุนในตางประเทศ 
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่งแลว ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผัน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวด 1 ของภาคนี้ ตอสํานักงานได 
 

หมวด 9 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวมสึนาม ิ

 
 ขอ 101 มิใหนําอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 64  มาใชบังคับกับกองทุนรวมสนึามิ 
 
 ขอ 102 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานมิใหนําอัตราสวนที่กําหนดในขอ 71 มาใชบังคับ    
กับกองทุนรวมสึนามิได 
 
 
 
 
 



หมวด 10 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม  และกองทนุสวนบุคคลที่มี 

นโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกัน 
 

 ขอ 103 มิใหนําอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขอ 73 มาใชบังคับกับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุงลงทุน
ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรพัย และกองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดังกลาว 
 ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหนึง่เปนกองทุนดังตอไปนี้ ใหอยูภายใตบังคับของอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด
ในขอ 104 ดวย 
 (1) กองทุนรวมหนวยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซึง่หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 (2) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรอืมีไวซึ่งตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 (3) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวม  หรอื 
 (4) กองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตาม (1) (2) หรือ (3) 
 
 ขอ 104 การลงทุนหรือมีไวซึง่หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรอื (4)  ใหเปนไปตาม
อัตราสวนดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) มีนโยบายการลงทุนหรอืมไีวซึ่งหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศใด แลวแตกรณี โดยเฉลี่ยใน
รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละแปดสิบของมูลคาทรัพยสินของกองทุนดังกลาว  หากบริษัทจัดการไดดําเนินการ
ตามขอ 89 วรรคหนึ่ง (2) โดยอนุโลมแลว  มิใหนําอัตราสวนการลงทุนตามขอ 62 วรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) แลวแตกรณี 
มาใชบังคับกับกองทุนนั้น 
 (2) ในกรณีท่ีกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) ไมเขาลักษณะตามขอ 104(1)  มิใหนําอัตราสวน    
การลงทุนตามขอ 62 วรรคหนึ่ง (4) หรอื (6) แลวแตกรณี มาใชบังคับ  โดยบริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซึ่งหนวยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรัพยตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนดังกลาว  
ณ สิ้นวันไดไมเกินอัตราสวนดงัตอไปนี้ 
  (ก) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยใด หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศใด ไดไมเกินรอยละสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) 
(3) หรอื (4) นั้น  เวนแตในกรณีท่ีกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรือ (4) ดังกลาวเปนกองทุนรวมที่มีการ
กระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐานหรือกองทุนสวนบุคคลที่มีลักษณะเดียวกับกองทุนรวมดงักลาว ใหบริษัทจัดการ



ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยใด หรือตราสารของกองทนุอสังหาริมทรพัยตางประเทศใด 
ไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามขอ 103 วรรคสอง (1) (2) (3) หรอื (4) นั้น 
  (ข) ลงทุนหรอืมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยใด หรือตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศใด ไดไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยนั้น หรือจํานวนตราสารที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศนั้น แลวแตกรณี 
 

หมวด 11 
หลักเกณฑอัตราสวนเพ่ิมเติมสาํหรับกองทุนรวม 

ที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

 ขอ 105 อัตราสวนที่กําหนดในขอ 63 และขอ 64 มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรการ
สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 
 ขอ 106 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานมิใหนําอัตราสวนการลงทนุที่กําหนดในขอ 71 
มาใชบังคับ สําหรับกองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
 

หมวด 12 
การดําเนินการเมื่อมีเหตุที่ทําใหไมเปนไปตามอัตราสวน 

 
 ขอ 107 ในกรณีของกองทุนรวมเปดท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ กองทุนรวมเปดแบบมี
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนครั้งกอนและครั้งใหมหางกันนอยกวาสิบหาวัน หรือกองทุน
สํารองเลีย้งชีพ  หากการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝงที่มิใชหุนกูอนุพันธของ
กองทุนดังกลาวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามขอ 77 หรือขอ 78 แลวแตกรณี โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรอืไดตราสารมา
เพิ่มเติม  ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารดังกลาวใหมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินอัตราสวนตามขอดังกลาว
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตราสารนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด 
 
 ขอ 108 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวเกนิอัตราสวน 
ท่ีกําหนดตามขอ 71  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสนิดังกลาวใหมมีูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 
สี่สิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  ท้ังนี้ ใหคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึง่ทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ยตัง้แตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้น
มีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละสี่สิบหาของมูลคาทรัพยสิน



สุทธิของกองทุนรวม  เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว  ท้ังนี้ บริษัทจัดการ        
กองทุนรวมตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทนุรวมแจงใหสาํนักงานทราบภายในหาวันนบัแตวันที่ไดรับ  
รายงานจากบรษิัทจัดการกองทุนรวมดวย 
 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได สํานักงานอาจสั่งใหบรษิัทจัดการกองทุนรวม
เลิกกองทุนรวมนั้น 
 
 ขอ 109 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู หากการ
ใชสิทธินั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสนิของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กาํหนดในภาค 2 นี้   
บริษัทจัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  ท้ังนี้ 
เฉพาะภายในชวงระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น 
 
 ขอ 110 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมา
เปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในภาค 2 นี้  หากตอมา ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ หรอื
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยเหตุดังตอไปนี้  ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขอัตราสวนให
เปนไปตามที่กําหนดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว  เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน  
และสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน 
 (1) ตราสารแหงทุนนั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางแกไขการดําเนินการ
ใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป  หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
 (2) ตราสารแหงหนี้หรอืตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดบัความนาเชื่อถือ 
 
 ขอ 111 ในกรณีท่ีธุรกรรมการใหยืมหลักทรพัยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ในขอ 79  หากตอมาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิม่เติม  
บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งธรุกรรมการใหยมืหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได 
 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมลูคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ  
และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรอืลูกคากองทุน 
สวนบุคคลรายยอย แลวแตกรณี ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 
 ขอ 112 ภายใตบังคับขอ 107 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน        
มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในภาค 2 นี้  หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
หรือจากการรับชําระคาซื้อหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินอื่นแทนเงินในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ  บริษัท
จัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสนิดังกลาวตอไปก็ได 
 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรอืมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และ
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดงักลาวใหผูดูแลผลประโยชน  



ของกองทุนรวม คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรอืลูกคากองทุนสวนบุคคลรายยอย แลวแตกรณ ีทราบภายใน  
สามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัท
จัดการเพื่อใหสาํนักงานสามารถตรวจสอบได  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปน  
ผูถือหุนของบรษิัทใดเกินอัตราสวนการลงทุนตามขอ 64  ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 
 (1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสนิอื่นได 
 (2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและ
สมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน และ 
 (3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือ
เปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรอืขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซื้อ  บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรบัการยกเวน
การทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถอืหุนหรอืลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ
ตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 247  ท้ังนี้ การลดสัดสวนการถอืหุนดังกลาว  ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตาม
สัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
 
 ขอ 113 ในกรณีท่ีทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวน 
ท่ีกําหนดในภาค 2 นี้  หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 107 ถึงขอ 112  และการเกิน
อัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรอืไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไป   
ก็ได 
 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรอืมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  และ
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทนุ
รวม คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือลูกคากองทนุสวนบุคคลรายยอย แลวแตกรณี ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพื่อให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ 114 ในกรณีบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของกองทุนเปนไปตามประเภทและอัตราสวนโดยชอบ
กอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  แตไมเปนไปตามประเภทหรือเกินอัตราสวนที่กําหนดตามประกาศนี้  บริษัทจัดการจะ   
ยังคงไวซึ่งการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  แตหากทรัพยสินนั้นเปนตราสารที่มีกําหนดอายุซึ่งได
หมดอายุลง หรอืไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไปเทาใด  บริษัทจัดการอาจคงทรัพยสินอื่นนั้นไวไดเพียงจาํนวนที่เหลือ 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกรณีของกองทุนรวมคุมครองเงินตนที่ไดขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือ
กองทุนสวนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกันซึ่งไดมีการทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล ในวันกอน 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  โดยใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามขอ 117 แทน 
 



 ขอ 115 ในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  หากบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของกองทุนเปนไปตาม
อัตราสวนโดยชอบกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  แตไมเปนไปตามอัตราสวนที่แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้  บริษัทจัดการ
จะยังคงไวซึ่งการลงทุนหรอืมไีวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  แตหากทรัพยสินนั้นเปนตราสารที่มีกําหนดอายุซึ่งได
หมดอายุลง หรอืไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไปเทาใด  บริษัทจัดการอาจคงทรัพยสินอื่นนั้นไวไดเพียงจาํนวนที่เหลือ 
 
 ขอ 116 ในกรณีของกองทุนรวมคุมครองเงินตนที่ไดขายหนวยลงทุนครั้งแรก  หรือในกรณีของกองทุนสวนบุคคล 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกันซึ่งไดมกีารทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลแลว กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550  ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซึง่ทรัพยสินเพื่อกองทุน เปนไปตามประเภทและอัตราสวนโดยชอบ
กอนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  แตไมเปนไปตามประเภทหรือเกินอัตราสวนที่กําหนดสําหรับกองทุนรวมคุมครอง
เงินตนที่กําหนดตามประกาศนี้  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึง่ทรัพยสินดังกลาวเพื่อเปนทรพัยสินของกองทุนตอไปได  
แตหากทรัพยสินนั้นเปนตราสารที่มีกําหนดอายุซึ่งไดหมดอายุลง หรอืไดมีการจําหนายทรัพยสินนั้นไปเทาใด  บริษัท
จัดการอาจคงทรัพยสินอื่นนั้นไวไดเพียงจํานวนที่เหลือ 
 (2) ในกรณีของกองทุนรวมคุมครองเงินตนที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมในวนัที่หรือภายหลงั
จากวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเลือกที่จะลงทุนสําหรับ 
การลงทุนครั้งแรกใหเปนไปตามประเภทที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรบัอนุมัติจากสํานักงานได  
ท้ังนี้ การลงทุนครั้งตอไปของกองทุนรวมดงักลาวตองอยูภายใตบังคับ (3) 
 (3) หามมิใหบริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพยสินใด ๆ  เวนแตเปนกรณีตาม (5) หรือเปนกรณีท่ีไดมีการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล  แลวแตกรณี ใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกองทนุรวมคุมครองเงินตนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ
จัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลแลว 
 (4) อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีกําหนดอัตราสวนการลงทนุสําหรับกองทุนรวมคุมครองเงินตนซึ่งใชบังคับในวันกอน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 (5) ในกรณีท่ีทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือจนเปนเหตุใหไมเปนไปตามอัตราสวน
การลงทุนตาม (4) ใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตาม (4) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทรัพยสิน
ดังกลาวถูกปรบัลดอันดับความนาเชื่อถือ 
 
 ขอ 117 ใหบรรดาคําสั่งและหนังสือเวยีนที่ออกหรอืวางแนวปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 28/2549  เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทนุ ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549  ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนดแหงประกาศนี้  จนกวาจะไดมีคําสั่งและหนังสือเวยีนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใชบังคับ 
 



 ขอ 118 ในกรณีท่ีมีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ท่ี สน. 28/2549  เรือ่ง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549    
ใหการอางอิงดงักลาวหมายถงึการอางองิประกาศฉบับนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

      
 

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุน ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 58/2552 เรื่อง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/11/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 


