
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน.  31/2553 
เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 

กองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัท่ี  5) 

______________________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 141 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัขอ้ 7 โดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (1) ในขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ข)  กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
ตามท่ีประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและ 
การมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหก้องทุนรวมประเภทน้ีลงทุนได”้ 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (2) ในขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(ข)  กองทุนรวมตลาดเงิน  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมเปิดท่ีมีนโยบายการรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ โดยมุ่งลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ีระยะสั้นท่ีมี 
คุณภาพสูง หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหก้องทุนรวมประเภทน้ีลงทุนได”้ 
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (2) ในขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ก)  เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใดประเภทหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  กองทุนรวมวายภุกัษ ์
 2.  กองทุนรวมตราสารแห่งทุนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ   
 3.  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวก าหนดการด ารง
อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงินท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนไว ้(portfolio 
duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินสามเดือน   แต่ทั้งน้ี การจดัสรรหน่วยลงทุนใหบุ้คคลใดหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 1/1 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวม 
ตลาดเงิน และขอ้ 32/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“หมวด 1/1 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมตลาดเงิน 

_____________________ 

  ขอ้ 32/1   กองทุนรวมตลาดเงินท่ีสามารถยืน่ค  าขอจดัตั้งตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 1 
ของภาค 1 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  โครงการจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 
ประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ  ซ่ึงไดแ้ก่  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีไม่มี
นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
   1.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
   2.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเสนอขายในต่างประเทศ หรือ 
   3.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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         (ข)  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  ซ่ึงไดแ้ก่  
กองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี ไม่เกินร้อยละหา้สิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
   1.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
   2.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเสนอขายในต่างประเทศ หรือ 
   3.  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (2)  ช่ือของกองทุนรวมตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในประเภท
และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินนั้น” 

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
_________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ (1) เพื่อปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกับลกัษณะ 
และหลกัเกณฑ์ของการจดัตั้งกองทุนรวมตลาดเงิน และ (2) ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจดัสรร 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการลงทุนของ
กองทุนรวมดังกล่าว จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


