
 
 
 

 
        6  กนัยายน  2553 

 

เรียน  ผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษทั 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย 

         นายกสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
         นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ท่ี น.(ว)    26   /2553  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจ 

  ดว้ยส านกังานไดอ้อกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 3 ฉบบั ซ่ึงจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 31/2553 
เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5)  ลงวนัท่ี  
26 สิงหาคม พ.ศ. 2553  
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สข/น. 32/2553 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 5)  ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม  
พ.ศ. 2553  
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 33/2553 
เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 5)  ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553  

  เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หลกัการและเหตุผล 
เจตนารมณ์ของการก าหนดลกัษณะของกองทุนรวมตลาดเงิน (“กอง MMF”)  นั้น 

มุ่งหวงัใหเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงต ่า และมีสภาพคล่องสูง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเขา้ออก  
กอง MMF ไดทุ้กวนัท าการ ซ่ึงท่ีผา่นมา ผูล้งทุนมีความคาดหวงัในการใชก้องทุนดงักล่าวทดแทนการ 
ฝากเงินกบัธนาคาร  อยา่งไรดี วิกฤตการณ์ทางการเงินท่ีผ่านมา มีหลายประเทศประสบภาวการณ์ไถ่ถอน 
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คืนหน่วยลงทุนจากกอง MMF อยา่งมาก และประสบปัญหาราคาไถ่ถอนคืนต ่ากวา่มูลค่าเงินลงทุน  
ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ในธุรกิจจดัการลงทุนในวงกวา้ง องคก์รก ากบัดูแลตลาดทุน 
ในต่างประเทศจึงมีการทบทวนหลกัเกณฑก์ารลงทุนของกอง MMF เพื่อจ ากดัความเส่ียงดา้นราคา  
ดา้นเครดิต และดา้นสภาพคล่อง ส านกังานจึงปรับปรุงหลกัเกณฑข์องกอง MMF เพื่อจ ากดัความเส่ียง
ดงักล่าวใหมี้ความเขม้งวดมากขึ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของการจดัตั้งกอง MMF และสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑส์ากล 

2. การจัดตั้งกอง MMF  
กอง MMF ท่ีจะขอยืน่ค  าขอจดัตั้ง ตอ้งเป็นประเภทใดประเภทหน่ึง ดงัน้ี  
(1) กอง MMF ในประเทศ – เป็นกอง MMF ท่ีลงทุนในประเทศเท่านั้น โดยจ ากดัความเส่ียง 

ไม่ใหก้องทุนมีฐานะการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ทั้งในดา้นสกุลเงิน ประเทศท่ีเสนอขาย และผูอ้อก 
(2) กอง MMF ท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน – ก าหนดใหก้องทุนสามารถมี

ฐานะการลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (“NAV”) 
นอกจากน้ี การตั้งช่ือกอง MMF ตอ้งไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดในประเภทและนโยบาย

การลงทุนของกอง MMF นั้นดว้ย 

3. ประเภทหลกัทรัพย์และอตัราส่วนการลงทุนของกอง MMF  
กอง MMF ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัต่อไปน้ี เพื่อจ ากดัความเส่ียงดา้นราคา 

ดา้นเครดิต และดา้นสภาพคล่อง (สรุปรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 3.1  ความเส่ียงดา้นราคาและดา้นสภาพคล่อง 

 (1)  เพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์หต้อ้งด ารง portfolio duration ไม่เกิน 3 เดือน 
 (2)  แกไ้ขอายคุงเหลือของตราสารจากเดิมไม่เกิน 1 ปี เป็นไม่เกิน 397 วนั เพื่อใหเ้กิด

ความยดืหยุน่ในการจดัการลงทุนมากขึ้น 
 (3)  เพิ่มเติมใหต้อ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องสูง1ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 102 ของ NAV  
 (4)  หา้มลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (“structured notes”) 
 (5)  จ ากดัการลงทุนท่ีท าใหก้อง MMF มีฐานะความเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

ในต่างประเทศ โดยก าหนดใหเ้ฉพาะกอง MMF ท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเท่านั้นท่ีสามารถมี
ฐานะความเส่ียงกบัการลงทุนในต่างประเทศได ้ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV 

 

 
1
 สินทรัพยส์ภาพคล่องสูง คือ หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นสกุลเงินบาทท่ีมีสภาพคล่องสูง  ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสด เงินฝาก ตัว๋เงินคลงั (treasury bill) และพนัธบตัร

ธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะส้ัน (central bank bill) 
2
 ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีใชน้โยบายการลงทุนเดียวกนักบักอง MMF ให้ไดรั้บยกเวน้  



- 3 - 
 

 3.2  ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 (1)  ก าหนดให้ตราสารท่ีลงทุนตอ้งมีคุณภาพสูงโดยมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัน้ี 
  - อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น 2 อนัดบัแรก 
  - อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวท่ีเทียบเท่ากบัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้น  

2 อนัดบัแรก ทั้งน้ี ตามท่ีสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไดเ้ปรียบเทียบไว ้หรือ 
  - อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาว 3 อนัดบัแรก 
 (2)  แกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนในบริษทัใดบริษทัหน่ึง (company limit) ใหมี้ 

การกระจายตวัการลงทุนมากขึ้น ดงัน้ี 
company limit เดิม (% NAV) แก้ไขเป็น (% NAV) 

ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน เหมือนเดิม 
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
 - อนัดบัความน่าเช่ือ 2 อนัดบัแรกขึ้นไป 
 - อนัดบัความน่าเช่ือถือ investment grade ขึ้นไป 

 
ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

≤ 35 

 
เหมือนเดิม 
เหมือนเดิม 

สถาบนัการเงิน 20 หรือ BM3 + 10 15 หรือ BM + 5 
บริษทัทัว่ไป 15 หรือ BM + 10 10 หรือ BM + 5 

 (3)  ยกเลิกการอนุญาตใหก้อง MMF สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารหน้ีและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์โดยก าหนดใหล้งทุนไดเ้ฉพาะหน่วยลงทุนของกอง MMF เท่านั้น 
ทั้งน้ี กอง MMF ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ ตอ้งลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง MMF ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศ
เท่านั้น 

4. การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ก าหนดใหก้อง MMF ท่ีลงทุนเฉพาะในประเทศเป็นกองทุนประเภทเดียวท่ีสามารถช าระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้ ทั้งน้ี กอง MMF ดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงัน้ี  
   (1)  ก าหนดวงเงินรวมสูงสุดต่อวนัส าหรับการช าระค่าไถ่ถอน โดยตอ้งค านึงถึง
พฤติกรรมการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม เช่น  
มีการกนัส ารองเงินสด หรือจดัใหมี้วงเงินส ารองกบัธนาคารในจ านวนท่ีเพียงพอต่อวงเงินรวมสูงสุดต่อวนั 
เป็นตน้ 
 (2)  ตอ้งยดึหลกัมาก่อนไดก่้อน 
 (3)  ผูถื้อหน่วยแต่ละรายสามารถไถ่ถอนไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนของ 
วนัท าการก่อนหนา้ หรือไม่เกิน 20,000 บาท แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

 
3 ดชันีตวัช้ีวดั (benchmark – BM) ท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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 (4)  เปิดเผยค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการดงักล่าวล่วงหนา้ และตอ้งเรียกเก็บจากผูใ้ชบ้ริการ
เท่านั้น โดยหา้มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนเพราะจะกระทบกบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายถึงแมไ้ม่ใช้
บริการก็ตาม 

5. การยกเว้นการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกอง MMF 
ก าหนดใหก้อง MMF ซ่ึงตอ้งมี portfolio duration ไม่เกิน 3 เดือนตามเกณฑใ์หม่ 

ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑก์ารลงทุนเกิน 1 ใน 3 แต่การจดัสรรหน่วยลงทุนตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยหากเป็นกอง MMF ท่ีก าหนด portfolio duration ไม่เกิน 6 เดือนอยู่
ก่อนหนา้ประกาศมีผลใชบ้งัคบั ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนยงัคงถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ได้
ต่อไป  

6. การจ ากดัการลงทุนใน OTC derivatives ของกองทุนรวมเปิด4 
แกไ้ขจากเกณฑเ์ดิมท่ีจ ากดัเฉพาะการลงทุนใน structured notes ไม่เกินร้อยละ 25  

ของ NAV เป็นลงทุนใน OTC derivatives และ structured notes รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV  
โดยมูลค่าท่ีใชใ้นการค านวณ OTC derivatives ใหค้ิดจาก notional amount ของสัญญา  

7. บทเฉพาะกาลและการมีผลใช้บังคับ 
  ประกาศทั้ง 3 ฉบบัขา้งตน้จะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี กรณี 
กอง MMF มีการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไม่เป็นไปตามประเภทและอตัราส่วนท่ีก าหนดตามหลกัเกณฑ์ใหม่ 
ใหย้งัคงถือทรัพยสิ์นดงักล่าวไดแ้ต่หา้มมีการลงทุนเพิ่ม 

8. ผลกระทบจากการแก้ไขประกาศและแนวทางการด าเนินการ 
8.1 ประเด็นท่ีส่งผลกระทบ 
 (1) ประเภทของกอง MMF โดยตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่กอง MMF ท่ีจดัตั้งอยูก่่อน

ประกาศมีผลใชบ้งัคบัเป็นกอง MMF ในประเทศ หรือกอง MMF ท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 
 (2) ประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุน โดยตอ้งปรับปรุงประเภททรัพยสิ์น

และอตัราส่วนการลงทุน รวมทั้งการแกไ้ขกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดให้เป็นไปตามประกาศใหม่ 

8.2 แนวทางการด าเนินการ 
 ส าหรับกอง MMF ท่ีจดัตั้งอยู่ก่อนประกาศมีผลใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัจดัการยืน่แกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม (“โครงการฯ”) ใหแ้ลว้เสร็จก่อนประกาศมีผลใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี บริษทัจดัการ

 
4
 ทั้งน้ี ไม่รวมกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายคนืหน่วยลงทุนตามค าส่ังล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (กอง auto-redeem) กองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนด 

ระยะเวลา (กอง interval) ท่ีก าหนดช่วงห่างของวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังก่อนและคร้ังใหม่ยาวกว่าอายขุองตราสารหรือสัญญา โดยท่ีอายขุอง 
ตราสารหรือสัญญาอยูใ่นช่วงก าหนดการรับซ้ือคืนดงักล่าว 
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สามารถแกไ้ขโครงการฯ ดว้ยวิธี fast track โดยในค าขอแกไ้ขโครงการฯ ใหร้ะบุวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

9.  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกอง MMF กบัเงินฝาก 
 กอง MMF ในประเทศเป็นกองทุนรวมเพียงประเภทเดียวเท่านั้นท่ีสามารถเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานกบัเงินฝากเพิ่มเติมได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งระบุค  าเตือนในหนงัสือช้ีชวน เวบ็ไซต ์หรือ
เอกสารประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ในหนา้เดียวกบัการแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานดว้ยวา่ การลงทุนในกอง MMF ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน  
โดยผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนจากกอง MMF ครบเตม็จ านวนได ้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
    (นายประกิด  บุณยษัฐิติ) 
                                                ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
                                                เลขาธิการแทน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สน. 31/2553  
 เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5)  
 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

2.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สข/น. 32/2553  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม  
พ.ศ. 2553 

3.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สน. 33/2553  
เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 

4.  เอกสารแนบ – สรุปรายละเอียดประเภทหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุน 
 ของกองทุนรวมตลาดเงิน 

ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท ์0-2695-9693 
โทรสาร  0-2695-9914 
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