
 
 
 
    16  กนัยายน  2553 

 

เรียน  ผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การจดัการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษทั 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย 

         นายกสมาคมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
         นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 

ท่ี น.(ว)    27  /2553  เร่ือง  น าส่งส าเนาประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจ 
 

ดว้ยส านกังานไดแ้กไ้ขประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่  

(1) ประกาศ ท่ี สน. 34/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สน. 34/2553”) 

(2) ประกาศ ท่ี สน. 35/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สน. 35/2553”) 

(3) ประกาศส านกังานวา่ดว้ยการขึ้นทะเบียนรายช่ือผูมี้คุณสมบติัในการเป็น 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศผูดู้แลฯ 
(ฉบบัท่ี 2)”)  

(4) ประกาศ ท่ี สน. 36/2553  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศท่ี สน. 36/2553”) 

เพื่อรองรับการจดัตั้งกองทุนรวมทองค า (“gold fund”) โดยจะอนุญาตให ้ 
gold fund สามารถลงทุนโดยตรงในทองค าแท่งได ้โดยตอ้งจดัตั้งและจดัการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีส านกังานก าหนด  ทั้งน้ี ประกาศส านกังานทั้ง 4 ฉบบั มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553  
เป็นตน้ไป  

 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศ
ก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังานจึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัประกาศและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 



1. ประกาศท่ี สน. 34/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สน. 22/2552 เร่ือง  
การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552 

1.1 ก าหนดนิยามของ gold fund  (ขอ้ 5(2) (ณ)) 
gold fund  หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายท่ีเนน้ลงทุน (ลงทุนส่วนใหญ่

หรือทั้งหมด) เพื่อสร้างผลตอบแทนอา้งอิงกบั (“link”) ราคาทองค าแท่งทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
1.2  ก าหนดรูปแบบการจดัตั้ง gold fund  (ขอ้ 61/1) สามารถจดัตั้งได ้3 ประเภท 

แบ่งตามลกัษณะการจดัตั้งและการสร้างผลตอบแทน (ตวัอยา่งการจดัตั้ง gold fund ตามเอกสารแนบ) ดงัน้ี  
(1) กองทุนรวมทองค าแบบทัว่ไป (simple gold fund)  เป็นกองทุนรวม 

ท่ีเนน้สร้างผลตอบแทน link โดยตรงกบัราคาทองค าแท่ง  ทั้งน้ี ตอ้งลงทุนทั้งทางตรงและออ้ม1 
ในทองค าแท่งโดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

(2) gold ETF เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเนน้สร้างผลตอบแทน link 
โดยตรงกบัราคาทองค าแท่ง ลงทุนในทองค าแท่งหรือลงทุนผา่นหน่วยลงทุนของ gold ETF อ่ืนท่ีลงทุน
โดยตรงในทองค าแท่ง โดยเฉล่ียไม่น้อยกวา่ 80% ของ NAV 

(3) กองทุนรวมทองค าแบบซบัซ้อน (complex gold fund) เป็น 
กองทุนรวมท่ีเนน้สร้างผลตอบแทน link ราคาทองค าแท่งในลกัษณะต่าง ๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 
ทั้งน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  

1.3 ก าหนดเง่ือนไขในการจดัตั้ง gold fund (ขอ้ 61/2) 
(1) โครงการจะตอ้งระบุชดัเจนว่าเป็น gold fund ประเภทใดในขอ้ 1.2  
(2) ช่ือของกองทุนรวมตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดใน

ประเภทของ gold fund  เช่น  complex gold fund ท่ีก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนแบบมีก าหนด 
ขั้นสูงและขั้นต ่า (cap/floor) หรือจ่ายผลตอบแทนในทิศทางตรงขา้มกบัราคาทองค า (reverse)  
gold fund จะตอ้งตั้งช่ือใหส้ะทอ้นเง่ือนไขหรือส่ือใหเ้ห็นถึงความซบัซอ้นของผลตอบแทนใหช้ดัเจน 
และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขและความเส่ียงเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนและโครงการดว้ย เพื่อให้ 
ผูล้งทุนมีขอ้มูลท่ีเพียงพอประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุน  

ตวัอย่างเช่น complex gold fund ท่ีก าหนดเง่ือนไขการจ่าย
ผลตอบแทนแบบมีก าหนดขั้นสูงและขั้นต ่า (cap/floor) อาจใชช่ื้อวา่ “ABC complex cap/floor gold 
fund” และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขวา่ มีการจ่ายผลตอบแทนแบบ cap/floor อยา่งไร และ 
ความเส่ียงท่ีผลตอบแทนไม่ได้ผนัแปรโดยตรงกบัราคาทองค าแท่ง 

 

 
1 ลงทุนทางออ้ม เช่น ลงทนุในตราสารทางการเงินท่ีจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงโดยตรงกบัราคาทองค าแท่ง  หรือหน่วยลงทุน 
ของ simple gold fund / gold ETF 



(3) โครงการจะตอ้งก าหนดลกัษณะของทองค าแท่งท่ี gold fund  
จะลงทุนทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยตอ้งระบุรายละเอียดท่ีชดัเจนไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

(ก) ทองค าแท่งตอ้งมีมาตรฐานและผา่นการรับรองจากหน่วยงาน
ท่ีเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมผูค้า้ทองค าในประเทศไทยหรือในระดบัสากล โดยการรับรองดงักล่าว
อาจรับรองท่ีทองค าแท่งหรือท่ีผูผ้ลิตทองค าแท่งก็ได ้ ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทองค าแท่งท่ีกองทุนลงทุน
เป็นท่ียอมรับในการซ้ือขายระหวา่งผูค้า้ทองค าทั้งในประเทศหรือในระดบัสากล 

(ข) ในการรับรองคุณสมบติัของทองค าแท่ง ควรกระท าโดย
หน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม ตวัอยา่งหน่วยงานกลางท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าว 
ในประเทศไทย เช่น สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  
ส่วนในระดบัสากล เช่น The London Bullion Market Association (“LBMA”) ซ่ึงจะก าหนดรายช่ือ
ผูผ้ลิตทองค าแท่งท่ี LBMA ใหก้ารยอมรับ 

(ค) มีราคาเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางและมีการเปิดเผยอยา่ง
แพร่หลาย 

(ง) การลงทุนโดยตรงในทองค าแท่งในต่างประเทศ บริษทัจดัการ
ตอ้งขออนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน 

1.4 ก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมกรณีจดัตั้งในรูป gold ETF (ขอ้ 61/3) 
(1) ราคาของทองค าแท่งท่ีใชอ้า้งอิงตอ้งเป็นราคาท่ียอมรับ 

อยา่งกวา้งขวางและมีการเปิดเผยอยา่งแพร่หลาย  
(2) ในการสร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง 

ตาม (1) สามารถท าไดโ้ดยการลงทุนโดยตรงในทองค าแท่งหรือลงทุนทางออ้มผา่นหน่วยลงทุนของ 
gold ETF อ่ืนท่ีลงทุนตรงในทองค าแท่ง 

1.5 กรณี gold fund ท่ีจะจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์และ gold ETF 
ส านกังานจะพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้งก็ต่อเม่ือมีขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับสมาชิก
ท่ีสามารถส่งค าสั่งซ้ือหรือขายเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์อา้งอิงกบัราคาทองค าแลว้ (ขอ้ 61/4) 

2. ประกาศท่ี สน. 35/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สน. 24/2552  เร่ือง การลงทุนและ
การมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  

2.1 ก าหนดให ้“ทองค าแท่ง” เป็นทรัพยสิ์นท่ี gold fund ลงทุนได ้โดยคุณภาพ
ทองค าแท่งตอ้งไดม้าตรฐาน2และเป็นชนิดท่ีมีราคาท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและมีการเปิดเผย 
อยา่งแพร่หลาย (ขอ้ 45/1 และขอ้ 45/2)  

 
2 ตอ้งผา่นการรับรองโดยหน่วยงานท่ีเป็นท่ียอมรับในประเทศไทยหรือในระดบัสากล  โดยการรับรองดงักล่าว
อาจเป็นการรับรองท่ีทองค าแทง่หรือท่ีผูผ้ลิตทองค าแท่งก็ได ้  



ดงันั้น กองทุนรวมทัว่ไปท่ีมิใช่ gold fund กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ จึงไม่สามารถลงทุนในทองค าแท่งโดยตรงได ้ 

2.2 gold fund สามารถลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทองค าแท่งไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน 
(ขอ้ 56(3)) และสามารถลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นทัว่ไปเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป (ขอ้ 5/1)  

2.3 ก าหนดใหห้น่วยลงทุนของ gold fund เป็นทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมทัว่ไป
ลงทุนได ้ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของ gold fund ในต่างประเทศ หน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะ 
ตามขอ้ 21 ของประกาศ ท่ี สน. 24/2552 ดว้ย (ขอ้ 5(5/1)) ทั้งน้ีอตัราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
gold fund เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนทัว่ไป  

3. ประกาศผู้ดูแลฯ (ฉบับที ่2) ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศว่าด้วยการขึน้ทะเบียนรายช่ือ 
ผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ลงวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2551   

3.1 ก าหนดใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ท่ีท าหนา้ท่ีเก็บรักษาทองค าแท่งของ  
gold fund ท่ีลงทุนในทองค าแท่ง ตอ้งมีระบบงานเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเก็บรักษาทองค าแท่งท่ีปลอดภยั 
โดยมีการจดัสถานท่ีเก็บรักษาทองค าแท่งและระบบป้องกนัภยัท่ีเหมาะสม (ขอ้ 3(4) (ฏ) 1.) 

ทั้งน้ี ระบบการเก็บรักษาทองค าแท่งท่ีปลอดภยั โดยมีการจดัสถานท่ี
เก็บรักษาทองค าแท่งและระบบป้องกนัภยัท่ีเหมาะสมนั้น  อาจเป็นระบบท่ีเทียบเท่ากบัระบบการ
เก็บรักษาเงินสดของผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงเป็นธนาคารพาณิชย ์หรืออยา่งนอ้ยอาจเป็นระบบการ
เก็บรักษาทองค าแท่งท่ีเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมคา้ทองค าแท่งก็ได ้ 

3.2 ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์จะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท าหนา้ท่ีเก็บทองค า
แทน ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งมีระบบการพิจารณาคดัเลือกตวัแทนเพื่อมัน่ใจวา่ บุคคลดงักล่าวตอ้งมี
ระบบงานเก่ียวกบัการเก็บรักษาทองค าแท่งตามขอ้ 1 ดว้ย (ขอ้ 3(4) (ฏ) 2.) 

ทั้งน้ี  ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แจง้ระบบงานเพิ่มเติมตามขอ้ 3.1 หรือ 3.2   
ใหส้ านกังานทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งนอ้ยภายใน 15 วนัก่อนรับท าหนา้ท่ีเป็น 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของ gold fund ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 5 วรรคสามของประกาศฉบบัเดียวกนั  

4. ประกาศท่ี สน. 36/2553 ท่ีแก้ไขเพิม่เติมประกาศท่ี สน. 47/2552 เร่ือง  
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

4.1 ก าหนดให ้gold fund ท่ีลงทุนในทองค าแท่ง เปิดเผยรายการลกัษณะ 
ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการท าประกนัภยัทองค าแท่งท่ี gold fund ลงทุน (ขอ้ 26) 

4.2 กรณี gold fund ท่ีลงทุนในทองค าแท่ง ไม่ไดท้ าประกนัภยั หรือ 
ท าประกนัภยัในวงเงินคุม้ครองไม่ครอบคลุมมูลค่าทองค าแท่ง ใหอ้ธิบายถึงความเส่ียงและมีค าเตือน 
ใหผู้ล้งทุนเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติม (ขอ้ 27) 

 
 
 



5. มูลค่ายติุธรรมของทองค าแท่งท่ีใชใ้นการค านวณ NAV ของ gold fund  
ในกรณีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนยงัไม่ไดก้ าหนดมูลค่ายติุธรรมของทองค าแท่ง

ท่ีใชใ้นการค านวณ NAV ของ gold fund เป็นการทัว่ไป ใหบ้ริษทัจดัการใชร้าคาทองค าแท่งท่ีเป็น 
ท่ียอมรับโดยทัว่ไปและมีการประกาศเป็นการแพร่หลายในการค านวณ NAV ของ gold fund โดยตอ้ง
ระบุราคาท่ีใชไ้วใ้นโครงการท่ียืน่ขออนุมติัต่อส านกังาน และเปิดเผยในหนงัสือช้ีชวนดว้ย 

ตวัอยา่ง กรณีท่ี gold fund มีนโยบายลงทุนในทองค าแท่งไทย (ความบริสุทธ์ิ 
96.5%) ราคาท่ีใชอ้า้งอิงกนัในตลาดทองค าของไทย จะใชร้าคาท่ีสมาคมคา้ทองค าไดป้ระกาศเป็น
ราคากลางท่ีใชส้ าหรับซ้ือขายทองค าแท่งก็ได ้

6. การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะเป็น  
gold fund ท่ีจดัตั้งก่อนประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

6.1 กรณียงัมิไดเ้สนอขายต่อประชาชน (“IPO”) ใหบ้ริษทัจดัการยืน่แกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ีต่อส านกังาน ก่อน IPO 

6.2 กรณีท่ีจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ บริษทัจดัการสามารถด าเนินการ
จดัการกองทุนรวมดงักล่าวต่อไปได ้ อยา่งไรก็ดี กรณีท่ีเป็นกองทุนเปิดใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
ยืน่แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยวิธี fast track โดยไม่ชกัชา้ แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีประกาศ
มีผลใชบ้งัคบั และขอใหป้รับปรุงหนงัสือช้ีชวนและเอกสารประกอบการขายใหเ้ป็นไปตาม
โครงการท่ีไดแ้กไ้ขดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบติั 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

 (นายประกิด  บุณยษัฐิติ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
                    เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สน. 34/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
     กองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  พ.ศ. 2553 



2.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สน. 35/2553  เร่ือง การลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
     (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  พ.ศ. 2553 
3.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     วา่ดว้ยการขึ้นทะเบียนรายช่ือผูมี้คุณสมบติัในการผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
     กองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  พ.ศ. 2553 
4.  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
     ท่ี สน. 36/2553  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
     (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 7 กนัยายน  พ.ศ. 2553 
5.  เอกสารแนบ : ตวัอยา่งการจดัตั้งกองทุนรวมทองค า (gold fund) 

 

ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท ์0-2263-6087 
โทรสาร 0-2263-6348 
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