
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ กน. 11/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน

แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
           

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และ
มาตรา 126(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อก าหนด
ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 (2) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2548 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2548 
 (3) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 54/2548  เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
 (4) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 1/2550  เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 
 (5) ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 
 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
 (1) “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 (2) “กองทุนรวมเปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 



 (3) “ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน”  หมายความว่า   การขายหลักทรัพย์หรือตราสารแห่ง
หนี้โดยมีสัญญาที่จะซื้อคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามวันที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 (4) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจาก
การลงทุนดังกล่าว 
 
 ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
เปิดเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ
คืนได้ต่อเมื่อ 
 (1) คู่สัญญาเป็นบุคคลประเภทสถาบัน 
 (2) ระยะเวลาการช าระหนี้จัดอยู่ในช่วงเวลาอันสั้น 
 (3) อัตราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในอัตราที่เหมาะสมต่อ
ความจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว 
 (4) การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานตามที่
ส านักงานยอมรับ 
 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
 ข้อ 41 ในการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินได้
ต่อเมื่อได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและในหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการ
ให้หลักประกันไว้ด้วยหรือไม่ก็ตาม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)2 เป็นการกู้ยืมเงินเฉพาะเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (ก)3 ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมี
สิทธิการเช่าให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
  (ข)4 ต่อเติมหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของกองทุนรวมหรือ
ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่า เพื่อประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและ

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 



  (ค)5 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
 (2)6 เป็นการกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น
การกู้ยืมเงินเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ก) หรือเพื่อต่อเติมหรือ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้วที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าตาม (1) (ข)  บริษัทจัดการกองทุน
รวมต้องค านึงถึงก าหนดเวลาเช่าที่เหลืออยู่ตามสัญญาเช่าด้วย 
 (3)7 จ านวนเงินที่กู้ยืมต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และใน
กรณีที่ต่อมาภายหลังจ านวนเงินที่กู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนน้ันมิได้เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิ่มเติม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงิน
เพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 
 (4)8 ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติมตาม (1) (ค)  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (ก)9 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุการกู้ยืมเงินในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
หนังสือชี้ชวนอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  เว้นแต่เป็นการระบุไว้หลังเวลาดังกล่าว ให้
กระท าได้เฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุการกู้ยืมเงินไว้แล้วตั้งแต่ในวันยื่นค าขออนุมัติ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือวันยื่นค าขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งได้ยื่นก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2557 และต่อมาส านักงานได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามค าขอนั้น 
  (ข)10 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องท าสัญญากู้ยืมเงิน รับมอบเงินที่กู้ยืมทั้งหมดและน า
เงินกู้ยืมดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนโดยมีแหล่งเงินทุนมาจากการจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนด้วย ให้เป็นไปตามระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า 
   1.11 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

                                                        
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
10ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 
11ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 



   2.12 ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้เพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน หรือวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม แล้วแต่กรณี 
 
 ข้อ 5 ในการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยการขายหลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มี
หลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ก าหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน
รวมโดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองได้ 
 
 ข้อ 6 นอกเหนือจากข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5  เพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงิน 
หรือก่อภาระผูกพันอย่างรัดกุมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม 
ลักษณะของผู้ลงทุน รวมทั้งมิได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อฐานะของกองทุนรวมอย่างไม่เหมาะสม ให้
ส านักงานเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดรายละเอียดการกู้ยืมเงิน
หรือก่อภาระผูกพันในนามของกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 
 
 ข้อ 7 ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค าสั่ง 
และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กน. 33/2546  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผ่อนผันให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินหรือก่อ
ภาระผูกพัน ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้จนกว่าจะได้มีประกาศ ค าสั่ง และ
หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 
 
 ข้อ 8 ให้บรรดาประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค าสั่ง 
และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งประกาศนี้ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ ค าสั่ง และ
หนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 
 
 ข้อ 9 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งประกาศนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้ 

                                                        
12ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31/01/2557 



 
 ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

 
(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืม
เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงวันที่ 20/07/2552 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืม
เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
22/11/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 2/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงิน
ในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 
31/01/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 


