
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กน. 11/2552 

เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการกูยืมเงนิในนามของกองทุนรวม 
และการกอภาระผูกพันแกทรัพยสินของกองทุนรวม 

_____________________ 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 126(5) 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศยัอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1   ใหยกเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 30/2547  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุ ลงวันที่ 10 มถุินายน พ.ศ. 2547   
  (2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 14/2548  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุ (ฉบับที่ 2) ลงวันที ่21 มกราคม พ.ศ. 2548 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 54/2548  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 1/2550  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 
  (5)  ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ กน. 9/2551  เร่ือง 
หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทนุ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

   
ขอ 2   ในประกาศนี ้

  (1)  “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรพัยประเภทการจัดการกองทนุรวม 
  (2)  “กองทุนรวมเปด”  หมายความวา   กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 
  (3)  “ธุรกรรมการขายโดยมสัีญญาซื้อคืน”  หมายความวา   การขายหลกัทรัพยหรือตราสารแหง
หนี้โดยมีสัญญาที่จะซื้อคืนหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นัน้ตามวนัที่กําหนดไวในสัญญา 
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  (4)  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”  หมายความวา   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่บริษัท
จัดการกองทนุรวมจัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อนําเงนิที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน ไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ไดมาจากการ
ลงทุนดังกลาว 

  ขอ 3   ในกรณทีี่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจําเปนตองบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเปด
เปนการชั่วคราว  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจกูยืมเงนิหรือเขาทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไดตอเมื่อ 
  (1)  คูสัญญาเปนบุคคลประเภทสถาบัน 
  (2)  ระยะเวลาการชําระหนีจ้ดัอยูในชวงเวลาอันสั้น 
  (3)  อัตราสวนของการกูยืมเงนิหรือการเขาทําธุรกรรมดังกลาวตองอยูในอัตราที่เหมาะสมตอ
ความจําเปนในการบริหารสภาพคลองที่เกดิขึ้นเปนการชั่วคราว 
  (4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองใชรูปแบบสัญญาที่เปนมาตรฐานตามที่
สํานักงานยอมรับ 
  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 

  ขอ 4   ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกูยืมเงนิได
ตอเมื่อไดระบไุวอยางชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและในหนงัสือช้ีชวน  ทัง้นี้ ไมวาจะมกีารให
หลักประกนัไวดวยหรือไมกต็าม  และตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  เปนการกูยืมเงินเฉพาะเพื่อดําเนินการดังตอไปนี ้
         (ก)  ปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทนุรวมหรืออสังหาริมทรัพยทีก่องทนุรวมมสิีทธิ     
การเชาใหอยูในสภาพดแีละมีความพรอมที่จะใชหาผลประโยชน  
         (ข)  ตอเตมิหรือกอสรางอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยูแลวซ่ึงเปนของกองทนุรวมหรือที่
กองทนุรวมมสิีทธิการเชา เพื่อประโยชนในการจดัหาผลประโยชนของกองทนุรวม 
         (ค)  ลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 
 
  (2)  เปนการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เปนการกูยมืเงนิเพือ่ปรับปรุงอสังหารมิทรัพยที่กองทนุรวมมีสิทธิการเชาตาม (1) (ก)  หรือเพื่อตอเติมหรือกอสราง
อาคารเพิ่มเติมบนที่ดนิที่มีอยูแลวทีก่องทุนรวมมีสิทธกิารเชาตาม (1) (ข)  บริษัทจดัการกองทุนรวมตองคํานึงถึง
กําหนดเวลาเชาที่เหลืออยูตามสัญญาเชาดวย และ 
  (3)  จํานวนเงนิที่กูยืมตองไมเกินรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  และใน
กรณีที่ตอมาภายหลังจํานวนเงินที่กูยืมเกนิอัตราสวนดังกลาว แตการเกนิอัตราสวนนัน้มิไดเกิดจากการกูยืมเงนิ
เพิ่มเติม  บริษทัจัดการกองทนุรวมจะคงอัตราสวนการกูยมืเงินไวตอไปก็ได   แตจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกไมได
จนกวาอัตราสวนการกูยืมเงนิจะลดลงจนนอยกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
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  ขอ 5   ในการกอภาระผูกพนัแกทรัพยสินของกองทุนรวมโดยการขายหลักทรัพยโดยท่ียัง
ไมมีหลักทรัพยนั้นอยูในครอบครอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมกระทําไดตอเมื่อเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถขายหลักทรัพยเพื่อกองทุนรวม
โดยที่ยังไมมหีลักทรัพยนัน้อยูในครอบครองได   

  ขอ 6   นอกเหนือจากขอ 3 ขอ 4 และขอ 5  เพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกูยืมเงนิ 
หรือกอภาระผูกพนัอยางรดักมุและสอดคลองกับนโยบายการลงทุน วตัถุประสงคของกองทุนรวม ลักษณะของ      
ผูลงทุน รวมทั้งมิไดกอใหเกดิความเสี่ยงตอฐานะของกองทุนรวมอยางไมเหมาะสม   ใหสํานักงานเมื่อไดรับ    
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกาํหนดรายละเอียดการกูยืมเงนิหรือกอภาระผูกพนัในนามของ
กองทุนรวมใหเปนไปตามวตัถุประสงคดังกลาวได 

  ขอ 7   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
คําสั่ง และหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กน. 33/2546  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการผอนผันใหกองทุนรวมกูยืมเงินหรือกอ
ภาระผูกพนั ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ที่ใชบังคับอยูกอนวนัที่ 1 มถุินายน พ.ศ. 2547  ยังคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบัขอกําหนดแหงประกาศนี้จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวยีนที่ออก
หรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใชบังคบั 

  ขอ 8   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
คําสั่ง และหนงัสือเวยีน ทีอ่อกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงประกาศนี้ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนีใ้ชบังคับ  ยังคงใชบงัคับไดตอไปเทาที ่  
ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีประกาศ คาํสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนว
ปฏิบัติตามประกาศนีใ้ชบังคบั 

  ขอ 9   ในกรณทีี่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงประกาศนี้ ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับนี้ 

  ขอ 10   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  กาํหนดใหการออกหลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการในการกูยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการกอ
ภาระผูกพนัแกทรัพยสินของกองทุนรวม เปนอํานาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต และพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  กําหนดใหการออกหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุน เปนอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  จึงเห็นควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ  
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 30/2547  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจัดการ
กองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  จึงจําเปนตองออกประกาศนี ้


