
    ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน.   35/2553 

เร่ือง  การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
    (ฉบบัท่ี  6) 

      ________________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  ส านกังานโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 5 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไว ้
เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “(5/1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมทองค าเป็น
กองทุนรวมต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์ามส่วนท่ี 4 ในหมวด 3 ของภาค 1” 

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 5/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “ขอ้ 5/1   ในกรณีของกองทุนรวมทองค า นอกจากทรัพยสิ์นและสัญญาท่ีก าหนดไว ้
ในขอ้ 5 แลว้  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทองค าแท่งตามขอ้ 45/2 เพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุนรวมดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 
ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัขอ้ 6 ดว้ย” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 36 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 58/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในกรณีท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อา้งอิงกบัราคาของสินคา้หรือตวัแปรตามวรรคหน่ึง 
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ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เท่านั้น  ทั้งน้ี  ราคาของ
สินคา้ ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือสินคา้หรือตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็น 
ท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย” 

 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นส่วนท่ี 12 ทองค าแท่ง และขอ้ 45/1 และขอ้ 45/2  
ในหมวด 3 ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของตราสารและหลกัเกณฑก์ารลงทุน ของภาค 1 หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์น แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 

“ส่วนท่ี 12 
ทองค าแท่ง 

________________ 

  ขอ้ 45/1   หลกัเกณฑใ์นส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมทองค า 
 ขอ้ 45/2   ทองค าแท่งท่ีกองทุนรวมจะลงทุนหรือมีไวไ้ดต้อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 
 (1)  มีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม 
ผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  ทั้งน้ี การรับรองดงักล่าวอาจเป็นการรับรองท่ี 
ทองค าแท่งหรือท่ีผูผ้ลิตทองค าแท่งก็ได ้
  (2)  มีราคาท่ีเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายโดยหน่วยงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยหรือในระดบัสากล” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 56 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 56   บริษทัจดัการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนได ้โดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 (1)  ตราสารภาครัฐไทยตามขอ้ 15(1) 
 (2)  เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นท่ีเทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศตาม 
ขอ้ 23(2) 
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 (3)  ทองค าแท่งตามขอ้ 45/2  ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีสามารถลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง
ทองค าแท่งไดต้ามภาค 1” 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553   เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  7  กนัยายน  พ.ศ. 2553     
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

_________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อใหก้องทุนสามารถลงทุนในทองค าแท่งโดย
ทางตรงและทางออ้มได ้โดยแยกตามประเภทของกองทุน กล่าวคือ (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทองค า ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   
และ (2) ทองค าแท่ง ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า  รวมทั้งปรับปรุงหลกัเกณฑ ์
ในกรณีท่ีกองทุนเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบัราคาของสินคา้หรือตวัแปร  จึงจ าเป็นตอ้ง 
ออกประกาศน้ี 


