
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 10/2560 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็น 
ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 123 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 126/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม  

ยกเลิก 
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 

  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความว่า   หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  ขอ้ 2   ในการจดัการกองทุนรวม หากบริษทัจดัการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมท่ีไปลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการลงทุนของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว ้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 4   บริษทัจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน 
ท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ไม่เป็นการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ 3(1) (2) 
หรือ (3) 
  (2)  เป็นการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน และกองทุนรวมอ่ืน 

นั้นมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบ 

ในการด าเนินการต่อไปไดอี้กไม่เกิน 1 ทอด 

  ขอ้ 4/1   กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเดียวกนั 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ ตอ้งไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กองทุนรวมอ่ืนท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว 

  (2)  กองทุนรวมท่ีเป็นผูถื้อหน่วยของกองทุนรวมอ่ืนตาม (1) 

  ขอ้ 5   ในการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมท่ีไปลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุน จากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมท่ีไป  
ลงทุนในลกัษณะท่ีซ ้าซอ้นกบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอ่ืน   
  (2)  เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 และขอ้ 7  
  (3)  ไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในนามกองทุนรวมท่ีไปลงทุนในกองทุนรวม   
   ยกเลิก 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว ้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัจดัการระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไวใ้นโครงการของกองทุนรวมท่ีไปลงทุน 
  (1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทั
จดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ  พร้อมทั้งอตัราส่วนการลงทุนในกรณีดงักล่าวไวใ้นส่วน
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) ไวใ้นส่วนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
  ยกเลิก 

ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัจดัการระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไวใ้นส่วนขอ้มูลกองทุนรวมในหนงัสือ
ช้ีชวนของกองทุนรวมท่ีไปลงทุน 
  (1)  ขอ้มูลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
และมาตรการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (2)  ขอ้มูลการเก็บค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5(1) 

(3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงตามขอ้ 5(3)  
(4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนตามขอ้ 6(1) 
ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการระบุขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (4) ไวใ้นส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

ในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมท่ีไปลงทุนดว้ย 
ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใชบ้งัคบักบักรณีท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน โดยใหด้ าเนินการ 
ตามขอ้ 7/1 

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว ้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 68/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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ขอ้ 7/1   กรณีท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนใน 
หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ  
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ระบุขอ้มูลตามขอ้ 7 วรรคหน่ึง ในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมดงัน้ี 
      (ก)  กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ให้ระบุไวใ้นส่วนขอ้มูลโครงการ 
      (ข)  กรณีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุไวใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการของกองทุนรวม  
(2)  เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 6(1) ผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

แห่งประเทศไทยโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
และจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป   

      ประกาศ ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560    
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไว้
ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็นผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2565   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 


