
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
  ท่ี สน.  34/2553 

   เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
   รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

   (ฉบบัท่ี  6) 
   ______________________ 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  ส านกังานโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ณ) ใน (2) ของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“(ณ)  กองทุนรวมทองค า  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกั  
ในการสร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองค าแท่ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองค าแท่งนั้นจะมีเง่ือนไขหรือไม่ 

 “ฐานะการลงทุนในทองค าแท่ง” ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่  มูลค่า 
การลงทุนในทองค าแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน  
ในตราสารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงกับราคาทองค าแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวม  
มีความเส่ียงในทองค าแท่ง” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 58 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553 และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 58   กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีสามารถยืน่ค  าขอจดัตั้งตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 1  
ของภาค 1 ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

(1)  ตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเท่านั้น 
(2)  โครงการจดัการกองทุนรวมระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบาย 

สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามความเคล่ือนไหวของปัจจยัอา้งอิงอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี  
  (ก)  ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
  (ข)  ราคากลุ่มหลกัทรัพยห์รือกลุ่มตราสารทางการเงินอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน 

(ค)  ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม 
ขอ้ 58/1(2)  

(ง)  ราคาทองค าแท่งท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
ในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ
ทองค าตามขอ้ 61/1(2) 

(3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า นอกจากตอ้งมี
ลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ีแลว้ ตอ้งมีลกัษณะตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 12 ดว้ย” 

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นหมวด 12 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมทองค า 
และขอ้ 61/1 ขอ้ 61/2 ขอ้ 61/3 และขอ้ 61/4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
  “หมวด 12 

หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมทองค า 
  _________________ 

 ขอ้ 61/1   กองทุนรวมทองค าท่ีสามารถยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งตามส่วนท่ี 2 ของหมวด 1 
ของภาค 1  ตอ้งเป็นกองทุนรวมทองค าประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  กองทุนรวมทองค าแบบทัว่ไป  ซ่ึงไดแ้ก่  กองทุนรวมทองค าท่ีมีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนท่ีอา้งอิงโดยตรงกบัราคาทองค าแท่ง  ทั้งน้ี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  และไม่มีการลงทุนท่ีเป็นการสร้าง
ผลตอบแทนในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้น (3) 
 



3 
 

 (2)  กองทุนรวมอีทีเอฟทองค า  ซ่ึงไดแ้ก่  กองทุนรวมทองค าท่ีเป็นกองทุนรวม 
อีทีเอฟ  และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนท่ีอา้งอิงโดยตรงกบัความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง 
ทั้งน้ี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม   
และไม่มีการลงทุนท่ีเป็นการสร้างผลตอบแทนในลกัษณะท่ีก าหนดไวใ้น (3) 

(3)  กองทุนรวมทองค าแบบซบัซอ้น  ซ่ึงไดแ้ก่  กองทุนรวมทองค าท่ีมีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบัราคาทองค าแท่งโดยผนัแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเง่ือนไขใด ๆ
ทั้งน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 ขอ้ 61/2   กองทุนรวมทองค าตามขอ้ 61/1 ท่ียืน่ค  าขอจดัตั้ง ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
 (1)  โครงการจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ เป็นกองทุนรวมทองค า
ประเภทใดประเภทหน่ึงตามขอ้ 61/1 
  (2)  ช่ือของกองทุนรวมตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในประเภท
ของกองทุนรวมทองค า 
 (3)  มีขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมวา่ ทองค าแท่งท่ีกองทุนรวมลงทุน 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  มีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
อุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  ทั้งน้ี การรับรองดงักล่าวอาจเป็น 
การรับรองท่ีทองค าแท่งหรือท่ีผูผ้ลิตทองค าแท่งก็ได ้

(ข)  มีราคาท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 
ในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล 
 ขอ้ 61/3   การขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า นอกจากตอ้งเป็นไปตาม 
ขอ้ 61/2 และหลกัเกณฑใ์นหมวด 10 แลว้  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย  
 (1)  โครงการจดัการกองทุนรวมระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  
  (ก)  กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหว 
ของราคาทองค าแท่งท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม 
ผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  และ 
  (ข)  การสร้างผลตอบแทนตาม (ก) กระท าโดยการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง
หรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค าอ่ืนท่ีมีนโยบายสร้าง
ผลตอบแทนผา่นการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง 
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 (2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟทองค าท่ีขอจดัตั้งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน  
และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง ผา่นการลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  กองทุนรวมอีทีเอฟทองค านั้นตอ้งมีลกัษณะ 
ตามขอ้ 58/1 ดว้ย 

ขอ้ 61/4   ในกรณีท่ีกองทุนรวมทองค าท่ีขอจดัตั้งตามขอ้ 61/1  ก าหนดไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนรวมว่า บริษทัจดัการกองทุนรวมจะน าหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  โดยส านกังานจะพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าว เม่ือมีขอ้บงัคบัของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัการรับสมาชิกท่ีสามารถส่งค าสั่งซ้ือหรือขายเฉพาะ
หลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัราคาทองค าแลว้”  

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7  กนัยายน  พ.ศ. 2553      
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

______________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภณัฑท์างการเงินและ 
สร้างทางเลือกใหแ้ก่ผูล้งทุนในตลาดทุนไทย สมควรใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถจดัตั้ง 
กองทุนรวมทองค า และกองทุนรวมอีทีเอฟทองค าได ้จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 

 

 


