
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน.  5/2553 

เร่ือง   การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัท่ี 2) 
________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 7 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน และขอ้ 19(1) และ (6) และขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และ 
ขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
จดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 91/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ในวรรคสองของ (ฑ) ใน (2)  
ของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  
เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 ““ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทัจดัการกองทุนรวมให้ท าหนา้ท่ีเพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
ในตลาดรองสะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมดงักล่าว 
ไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 58   กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีสามารถยืน่ค  าขอจดัตั้งตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 1 ของ 
ภาค 1 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  ตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเท่านั้น 
(2)  โครงการจดัการกองทุนรวมระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบาย 

สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามความเคล่ือนไหวของปัจจยัอา้งอิงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  
  (ก)  ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
  (ข)  ราคากลุ่มหลกัทรัพยห์รือกลุ่มตราสารทางการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน 
  (ค)  ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 58/1(2)”  

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 58/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
 “ขอ้ 58/1  ในกรณีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีขอจดัตั้งตามขอ้ 58 เป็นทั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ
และกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซ่ึงมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีขอจดัตั้งดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  มีการบริหารจดัการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management) 
 (2)  กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟอา้งอิงตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  (ก)  มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามความเคล่ือนไหว 
ของราคาทองค า ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัน ้ามนัดิบ ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) และดชันีกลุ่มหลกัทรัพยด์งักล่าวมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหลกัทรัพย์
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
ดว้ย 
  (ข)  มีการบริหารจดัการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management) 
  (ค)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดงักล่าวมีการซ้ือขายใน 
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมีลกัษณะ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑก์ารลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยการลงทุนหรือการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนโดยอนุโลม 
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ในกรณีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟอา้งอิง มีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค า   ส านกังานจะพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้ง 
กองทุนรวมอีทีเอฟ เม่ือมีขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับสมาชิกท่ีสามารถส่งค าสั่ง 
ซ้ือหรือขายเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัราคาทองค าแลว้” 

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 60 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  ขอ้ 22 วรรคหน่ึง (1) และ (3)  และขอ้ 27 วรรคหน่ึง (1)” 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 
 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ. 2553 

 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
เพิ่มเติม โดยใหร้วมถึงราคาหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินอ่ืนตวัใดตวัหน่ึง และเพื่อก าหนดลกัษณะ 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟสามารถใชเ้ป็นปัจจยัอา้งอิงได ้ อนัจะช่วยเพิ่ม
สินคา้ประเภทใหม่ในตลาดทุนเพื่อใหผู้ล้งทุนมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลายมากขึ้น จึงจ าเป็นตอ้ง 
ออกประกาศฉบบัน้ี 

 
 

 


