
 
          ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

          ท่ี สน.  22/2552 
          เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 

          กองทุนส่วนบุคคล 
         ____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มาตรา 141(2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตาม  
มาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 118(1)  
แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 139(4) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั 
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33  
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
  (2)  ขอ้ 4 ขอ้ 7 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน.27/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
  (3)  ขอ้ 5 ขอ้ 8 ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 19(1) (2) และ (6) และขอ้ 20 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง 
และจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  (1)  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนหรือ
ไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (2)  “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั”  หมายความวา่ 
         (ก)  ธนาคารพาณิชย ์
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         (ข)  บริษทัเงินทุน 
         (ค)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง   
หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล  หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
         (ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
         (จ)  บริษทัประกนัภยั 
         (ฉ)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลตาม (ฌ) 
         (ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
         (ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
         (ฌ)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
         (ญ)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
         (ฎ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
         (ฏ)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
         (ฐ)  กองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
         (ฑ)  นิติบุคคลท่ีมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชี 
ตรวจสอบแลว้ตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทขึ้นไป 
         (ฒ)  นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่   
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
         (ณ)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฒ)  
โดยอนุโลม 
         (ด)  นิติบุคคลตามท่ีส านักงานอนุญาตเป็นรายกรณี  ซ่ึงนิติบุคคลนั้น 
ตอ้งประกอบธุรกิจหลกัสอดคลอ้งกบัธุรกิจหลกัท่ีกองทุนรวมตอ้งการลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้น
นโยบายการลงทุน 
  (3)  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีรายละเอียดตามท่ีก าหนด 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหนงัสือช้ีชวน 
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บ
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  (5)  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   วงเงินท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินวงเงินดงักล่าว ซ่ึงระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (6)  “ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน”  หมายความวา่   บุคคลธรรมดาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ใหเ้ป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน และมาตรฐานการปฏิบติังาน 



3 

  (7)  “ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีบริษทัจดัการ
กองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

(8)  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์าม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(9)  “กองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
 (10)  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน”  หมายความวา่   กองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนมากกวา่หน่ึงนโยบายโดยอาจจดัตั้งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
นายจา้งเดียวหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพหลายนายจา้งก็ได ้
  (11)  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพนายจา้งเดียว”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อลูกจา้งของนายจา้งเพียงรายเดียว 
  (12)  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพหลายนายจา้ง”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อลูกจา้งของนายจา้งหลายราย 

  ขอ้ 3   การจดัตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามภาค 1 และ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามภาค  2 

ภาค 1 
การจดัตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน 

____________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะและประเภทของกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 4   การยืน่ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวมจะกระท าไดต่้อเม่ือกองทุนรวมท่ีจะจดัตั้งนั้น 
มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
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  (2)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  ขอ้ 5   กองทุนรวมท่ียืน่ค  าขอจดัตั้งตามขอ้ 4 จะตอ้งเป็นกองทุนรวมประเภท
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมทัว่ไป  อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบหา้ 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
         (ข)  กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี  หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือ การหา 
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนใหก้องทุนรวมประเภทน้ีลงทุนได ้
         (ค)  กองทุนรวมผสม  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือ 
มีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบาย
ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการตดัสินใจของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
ในแตล่ะขณะ  หรือก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหน่ึงนอ้ยกวา่ร้อยละ
หกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)  กองทุนรวมพิเศษ อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉล่ีย 
ในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
         (ข)  กองทุนรวมตลาดเงิน  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีส านกังานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนใหก้องทุนรวมประเภทน้ีลงทุนได ้ ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือ 
ทวงถามหรือจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีลงทุนในทรัพยสิ์น 
หรือเขา้ท าสัญญาเหล่านั้น 
         (ค)  กองทุนรวมมีประกนั  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
จดัใหมี้บุคคลอ่ืนประกนัวา่หากผูถื้อหน่วยลงทุนไดถื้อหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือ  
การขายคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีประกนัไว ้
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         (ง)  กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมวางแผนการลงทุนเพื่อใหค้วามคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ตามท่ี 
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
         (จ)  กองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน  ซ่ึงหมายถึง
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายในการกระจายการลงทุนนอ้ยกวา่มาตรฐานการกระจายการลงทุนท่ีส านกังาน
ก าหนดส าหรับกองทุนรวมทัว่ไปตาม (1) 
         (ฉ)  กองทุนรวมดชันี  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายสร้างผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามการเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวม  โดยดชันีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวตอ้งไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
         (ช)  กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย
เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ 
         (ซ)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย  ์
ซ่ึงหมายถึง  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนเพื่อแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
         (ฌ)  กองทุนรวมวายภุกัษ ์ ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
         (ญ)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  ซ่ึงหมายถึง   กองทนุรวมท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพของผูถื้อหน่วยลงทุน 
         (ฎ)  กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวม 
ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซ่ึงไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
         (ฏ)  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมตราสารแห่งทุนท่ีน าเงิน
ท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละหกสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
   1.  หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียน หรือ 
   2.  ตราสารแห่งทุนซ่ึงผลตอบแทนของตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบัผลตอบแทน
ของหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษทัจดทะเบียน 
         (ฐ)  กองทุนรวมสึนามิ  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลกัทรัพย์ของกิจการที่ได้รับ  
ความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบติัท่ีเกิดขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ในหกจงัหวดัภาคใต ้
         (ฑ)  กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมเปิดท่ี
โดยทัว่ไปบริษทัจดัการกองทุนรวมจะขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่  และจดัใหมี้ 
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ตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุนใด ๆ  โดยบริษทัจดัการ
กองทุนรวมไดจ้ดัใหมี้ผูดู้แลสภาพคล่องอยา่งนอ้ยหน่ึงราย 
   เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง 
   “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทัจดัการกองทุนรวมให้ท าหนา้ท่ีเพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟใน 
ตลาดรองสะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั  ทั้งน้ี โดยการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและ
หลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี หรือกลุ่มหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินอ่ืนใด  
ท่ีกองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอา้งอิง 
   “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูล้งทุนท่ีซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมกบับริษทัจดัการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวม ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท หรือตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณี 
         (ฒ)  กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม  ซ่ึงหมายถึง   กองทุนรวมท่ีมุ่งลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อ
เปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ตามขอ้ 5(1) (ก) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนตามขอ้ 5(2) (ก) ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับกองทุนรวมนั้น  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ตอ้งน าการลงทุนและระยะเวลาในช่วงก่อน 
มีการเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุน มาค านวณเป็นส่วนหน่ึงในการหาอตัราเฉล่ีย 
ในรอบระยะเวลาบญัชีส าหรับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ขา้งตน้ 

  ขอ้ 7   การตั้งช่ือกองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้งและจดัการ  จะตอ้งไม่มีขอ้ความท่ี 
อาจท าใหผู้ล้งทุนเกิดความเขา้ใจผิดในลกัษณะและประเภทของกองทุนรวมนั้น 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขอและการอนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 8   การขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นระบบ
พิจารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวม (Mutual Fund Approval System (MFAS)) ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งยืน่รายละเอียดของโครงการดงักล่าวผา่นระบบขา้งตน้ท่ีส านกังานจดัไวเ้พื่อการดงักล่าวดว้ย 
  (2)  ร่างขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ซ่ึงมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในมาตรา 119  และในกรณีท่ีเป็นการขออนุมติัจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  ร่างขอ้ผูกพนัตอ้งมีขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทุนว่า  
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน  
หากมีการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
  (3)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)  ร่างหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 9   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็น  
หลายชนิดได้  โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน 
หน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัอยา่งเท่าเทียมกนั  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ตามกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 
  (1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ระยะเวลาการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
  (4)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนใน 
หน่วยลงทุน 
  (5)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ส านกังานจะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั โดยพิจารณา
จากความเป็นไปไดข้องการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามท่ีขอ  และผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
จะไดรั้บ 

  ขอ้ 10   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามขอ้ 9 
ไวใ้นโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  โดยตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ชนิดหน่วยลงทุนท่ีแบ่ง 
  (2)  สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  รวมทั้งวิธีการ
ค านวณและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนโดยละเอียด (ถา้มี) 
  (3)  การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองต่างๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
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  (4)  ขอ้จ ากดัในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหวา่ง 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถา้มี) 
  (5)  การจดัสรรรายได ้ รายจ่าย รวมทั้งผลก าไรและขาดทุน ท่ีเกิดจากการลงทุนใน
หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นใด ๆ  แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไวอ้ยา่งชดัเจน (ถา้มี) 
  (6)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด (ถา้มี) โดยการก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดดว้ย 
  (7)  วิธีการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด  รวมทั้งสิทธิและส่วนไดเ้สียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม (ถา้มี) 

  ขอ้ 11   ในการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  ส านกังานอาจ 
แจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมส่งหรือแกไ้ขเอกสารตามขอ้ 8 ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง หรือใหส่้งเอกสาร
หลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมได ้
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ 
ตามวรรคหน่ึง  ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ียืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอีกต่อไป  เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนรวม 
จะแสดงให้เห็นไดว้่าการท่ีมิไดด้ าเนินการตามท่ีส านกังานแจง้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวเป็นเพราะ
เหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
ตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหลายกองทุนในช่วงหน่ึงปีใด ๆ  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มค าขอ  โดยใหย้ืน่เอกสารตามขอ้ 8 มาพร้อมกบั
ค าขอดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี เอกสารดงักล่าวจะยงัไม่ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัรายการดงัต่อไปน้ีก็ได ้
  (1)  ช่ือของโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (2)  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (3)  จ านวนหน่วยลงทุน 
  (4)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ของผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัชี นายทะเบียน  
ท่ีปรึกษากองทุน และผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน 
  (5)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน  
และกองทุนรวม 
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  ในกรณีท่ีเป็นขอ้มูลตามรายการดงัต่อไปน้ี  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจระบุ 
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นแบบทางเลือกหรือระบุเป็นช่วงของจ านวนหรือเวลาไวใ้นเอกสารตามขอ้ 8 ก็ได ้
  (1)  ประเภทและอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (2)  มูลค่าขั้นต ่าของการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (3)  วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ประเภทและอตัราส่วนของ
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ท่ีจะลงทุนหรือมีไว  ้
  (4)  วิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
  ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มค าขอ
ส าหรับกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศดว้ย  ให้แยก 
การยื่นค าขอนั้นออกจากค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มค าขอส าหรับ 
กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นอ่ืน 

  ขอ้ 13   ส านกังานจะพิจารณาขอ้มูลในค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมและ
เอกสารประกอบค าขอท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อส านกังานตามขอ้ 12  หากค าขอและขอ้มูล 
ตามค าขอดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาในเบ้ืองตน้ให้
บริษทัจดัการกองทุนรวมทราบ 
  (1)  เป็นค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอายขุอง
โครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวไม่เกินหน่ึงปี 
  (2)  ขอ้มูลตามค าขอเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม และไม่มี
ขอ้มูลท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑด์งักล่าว 

  ขอ้ 14   ส านกังานจะอนุมติัใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัตั้งกองทุนรวมตามท่ีไดย้ืน่
ค  าขอตามขอ้ 12 ในแต่ละกองทุนรวมต่อเม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดย้ืน่เอกสารท่ีแสดงขอ้มูล 
ในรายละเอียดท่ีชดัเจนของรายการตามขอ้ 12 วรรคหน่ึง (1) ถึง (5) และวรรคสอง (1) ถึง (4) ส าหรับ
กองทุนรวมแต่ละกองทุนภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาเบ้ืองตน้ 
ตามขอ้ 13 แลว้  โดยให้ถือว่าวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดย้ื่นขอ้มูลท่ีครบถว้นดงักล่าวส าหรับ
กองทุนรวมใด เป็นวนัท่ีส านักงานอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น 
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์อนัท าให้ขอ้มูลท่ีส านักงานไดแ้จง้ผล 
การพิจารณาเบ้ืองตน้ตามขอ้ 13 ขดัหรือแยง้หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์มีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้น 
หากบริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการตามวรรคหน่ึงส าหรับกองทุนรวมใด  ให้บริษทัจดัการ  
กองทุนรวมแกไ้ขเพิ่มเติมค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มค าขอใหถู้กตอ้ง 
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และสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์มีการแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นก่อนการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  และภายหลงั
จากท่ีส านกังานแจง้ผลการพิจารณาเบ้ืองตน้ส าหรับขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมใหท้ราบแลว้บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจึงจะด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้

  ขอ้ 15   การยืน่ค  าขอจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั   
เม่ือส านกังานรับค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามขอ้ 8 แลว้ ใหถื้อวา่ส านกังาน
อนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมดงักล่าวได ้

  ขอ้ 16   บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  
ตอ้งจดัให้มีขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม  สัญญาแต่งตั้ง 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผกูพนั  
ร่างสัญญาแต่งตั้ง  และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผา่นการอนุมติัจากส านกังาน 

ส่วนท่ี 3 
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
____________________ 

  ขอ้ 17   ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมปิด  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งหนงัสือช้ีชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัใหส้ านกังานไม่นอ้ยกวา่หน่ึงวนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้
หนงัสือช้ีชวนให้แก่ผูล้งทุน และใหจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือช้ีชวน 
และการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของส านกังานดว้ย    
และหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหข้อ้มูลท่ีจดัส่งนั้น
มีขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัโดยไม่ชกัชา้และใหก้ระท าผา่นระบบขา้งตน้ดว้ย 

  ขอ้ 18   ในกรณีของกองทุนรวมเปิด  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าหนงัสือช้ีชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัให้เป็นปัจจุบนัทุกรอบระยะเวลาบญัชี  และจดัส่งให้ส านักงานภายใน  
หกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวผา่นระบบรับและเผยแพร่
ขอ้มูลหนงัสือช้ีชวน และการรายงานของกองทุนรวมของส านกังานดว้ย 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเปิดท่ีมีเหตุตอ้งเลิกกองทุนรวมโดยเหตุดงักล่าวเกิดขึ้นก่อนหรือ 
ในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าและจดัส่งหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  กองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสั่งล่วงหนา้ซ่ึงระบุเวลาไวแ้น่นอน (auto redemption) 
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  (3)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 
และสมควร 

  ขอ้ 19   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหน่ึงปีนบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมและตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในหนงัสือช้ีชวน  
และในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก  บริษทัจดัการกองทุนรวม
อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินทุนโครงการ  
หากบริษทัจดัการกองทุนรวมแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการ 
กองทุนรวม  และใหถื้อวา่จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนเกินจ านวนดงักล่าวเป็นเงินทุน 
โครงการแทน 

  ขอ้ 20   ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  
หากบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมสามารถยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานใหส้ านกังานทราบการยติุการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น  และใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานทราบ 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของ 
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
ส้ินสุดลงตามวรรคสอง  และหากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการกองทุนรวมเอง ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้น
จนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 

  ขอ้ 21   ในการขายหน่วยลงทุน หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรับช าระ 
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน  หรือจะใชวิ้ธีหกักลบลบหน้ีกนัมิได ้  
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการช าระดว้ยตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด 
  (2)  เป็นการช าระดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บมาจาก 
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึงเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  หรือ 
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  (3)  มีขอ้ก าหนดตามประกาศน้ีใหก้ระท าได ้

  ขอ้ 22   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต ่าของผูล้งทุนแต่ละราย  ตอ้งไม่
ก าหนดไวสู้งกวา่หา้หม่ืนบาท 
  (2)  ไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใดประเภทหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
   1.  กองทุนรวมวายภุกัษ ์  
   2.  กองทุนรวมตราสารแห่งทุนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ   
   3.  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวก าหนด  
การด ารงอายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงินท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนไว ้
(portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินหกเดือน  แต่ทั้งน้ี การจดัสรรหน่วยลงทุนใหบุ้คคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
         (ข)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
กองทุนประกนัสังคม  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
         (ค)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้ 
         (ง)  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (3)  ก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่ต ่ากวา่เจ็ดวนั 
  (4)  ประชาสัมพนัธ์การขายหน่วยลงทุนอยา่งกวา้งขวางเพื่อใหมี้การกระจายขอ้มูล
เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอยา่งแพร่หลาย 
  (5)  จดัใหมี้ระบบในการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ 
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 
  (6)  การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้สงวนสิทธิในการจ าหน่ายหน่วยลงทุน  ตอ้งไม่มี 
ลกัษณะเป็นการจ ากดักลุ่มผูล้งทุนอนัท าใหไ้ม่มีการกระจายการจ าหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 
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  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ 
ผูล้งทุนในวงกวา้งทั้งหมดเพื่อขายต่อ หรือเป็นการซ้ือขายหน่วยลงทุนในบญัชีบริษทัหลกัทรัพยแ์บบ
ไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดให้
บุคคลนั้นปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) (2) (3) (4) และ (5) ดว้ยโดยอนุโลม 
  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน   
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (1) (3) หรือ (4) ต่อส านกังานได ้  
เพื่อใหก้ารเสนอขายเป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัชนิดของหน่วยลงทุน  และการผอ่นผนัดงักล่าวใหมี้ผล
ต่อการด าเนินการตามวรรคสองดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 23   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนัตามประกาศน้ี   
ใหถื้อวา่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัดงัต่อไปน้ีเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั 
  (1)  บิดา มารดาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  คู่สมรส 
  (3)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือ 
ความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด แลว้แต่กรณี 
  (4)  นิติบุคคล และนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงนิติบุคคลเป็นผูถื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน 
นิติบุคคลอ่ืนนั้น เกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของนิติบุคคลอ่ืนนั้น 
หรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมดของนิติบุคคลอ่ืนนั้น แลว้แต่กรณี 
  (5)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

ส่วนท่ี 4 
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและขอ้จ ากดัการโอน 

____________________ 

  ขอ้ 24   ในการจดัใหมี้หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม
ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการให้หลกัฐานดงักล่าวแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและใช้อา้งอิงต่อ  
บริษทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้
  (2)  มีขอ้มูลของบุคคลต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการกองทุนรวมเพื่อให้  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านั้นได ้
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  (3)  ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหร้ะบุขอ้จ ากดัสิทธิเช่นวา่นั้น 
ไวใ้หช้ดัเจน 

  ขอ้ 25   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึง
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืน
ขอ้จ ากดัการโอน  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอน 
การลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 5 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ 

____________________ 

  ขอ้ 26   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมปิดได้
โดยตอ้งระบุไวใ้หช้ดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
แต่ตอ้งไม่เกินกวา่เงินทุนโครงการท่ีจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน  และในการเสนอขายหน่วยลงทุน 
เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวในราคา
ท่ีก าหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมของวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดไดต้ามท่ีระบุ
ไวใ้นโครงการ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านกังานแลว้ 

ส่วนท่ี 6 
การส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 27   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก 
หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ 
ผูล้งทุนไดไ้ม่ถึงสามสิบหา้ราย 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  มีการจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึงสิบราย  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนประกนัสังคม 
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  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 22 วรรคหน่ึง (2) 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านกังานทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน 
สิบหา้วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซ้ือ 
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ 
ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น 
ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดอ้นัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการกองทุนรวมเอง   
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบ 
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 

  ขอ้ 28   ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม  
หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด 
ตามประกาศน้ีโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  หากมีผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
  (3)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบติัหรือดูแล 
ใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ 22 
  เม่ือมีการเพิกถอนการอนุมติัตามวรรคหน่ึง หากไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ 
แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน โดยใหน้ าความในวรรคสองของขอ้ 27 มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม  แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหมี้ 
การเลิกกองทุนรวมทนัที 

  ขอ้ 29   ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด
กองทุนรวมหน่ึงเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนหรือไดม้าเพิ่มเติม 
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  (2)  เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดตาม
ขอ้ 22 วรรคหน่ึง (2) (ก) 
  (3)  เป็นการถือหน่วยลงทุนโดยบุคคลตามขอ้ 22 วรรคหน่ึง (2) (ข) (ค) หรือ (ง) 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ี
บริษทัจดัการกองทุนรวมรู้หรือควรรู้ถึงเหตุตามวรรคหน่ึง (1) 

  ขอ้ 30   ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์วา่บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ 
หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับุคคลอ่ืน  อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะ 
ท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุน 
เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีการจดัตั้ง จดัการ หรือใชก้องทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  
ส านกังานจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการช้ีแจง  แสดงเหตุผล  
ขอ้เทจ็จริง  และหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (2)  ในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจงตาม (1)  หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าใหเ้ช่ือ 
ไดว้า่การจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  ส านกังาน
จะสั่งให้บริษทัจดัการกองทุนรวมท าการแกไ้ข  หรือด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
เพื่อใหก้องทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านกังานสั่ง 
ตาม (2)  หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมนั้นเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
อยา่งแทจ้ริง   ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 32   เม่ือมีการเพิกถอนการอนุมติัตามขอ้ 29 ขอ้ 30  หรือขอ้ 31 หากไดมี้การ 
เสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน โดยให้น าความ 
ในขอ้ 27 วรรคสองมาใช้บงัคบัโดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัที 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมมีประกนั 

____________________ 

  ขอ้ 33   ในส่วนน้ี 
  “ผูป้ระกนั”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าสัญญาประกนักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในการ
ใหป้ระกนัวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน แลว้แต่กรณี 
ตามจ านวนท่ีรับประกนัไว ้
  “มติของผูถื้อหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 34   โครงการจดัการกองทุนรวมมีประกนัจะตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดเก่ียวกบัผูป้ระกนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 35  อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  ช่ือ และท่ีอยูข่องผูป้ระกนั 
         (ข)  ประเภท และการประกอบธุรกิจของผูป้ระกนั 
         (ค)  ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของผูป้ระกนั 
         (ง)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูป้ระกนั 
         (จ)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูป้ระกนั 
  (2)  รายละเอียดเก่ียวกบัการประกนั อนัไดแ้ก่ 
         (ก)  จ านวนเงินลงทุนท่ีประกนั และผลตอบแทนท่ีประกนั (ถา้มี) โดยตอ้งไม่มี 
เง่ือนไขความรับผิดและตอ้งสามารถฟ้องร้องบงัคบักนัไดต้ามกฎหมายไทย 
         (ข)  ระยะเวลาการประกนั และวนัครบก าหนดระยะเวลาการประกนัแต่ละงวด  
(ถา้มี) 
         (ค)  วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและ 
ผลตอบแทนตามท่ีประกันไว ้ ทั้งน้ี ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัท่ีขายคืนหน่วยลงทุนในกรณี 
ท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด หรือภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวม  
แลว้แต่กรณี 
         (ง)  ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการประกนั 
         (จ)  ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 
การประกนัในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกวา่มูลค่าท่ีประกนั 



18 

  (3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
เสียผลประโยชน์ จะตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 35   ผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนัจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี และนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งสามารถด ารงเงินกองทุน 
และกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 
         (ก)  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
         (ข)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ค)  บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  หรือ 
         (ง)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  เป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
  การพิจารณาความสามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองตามวรรคหน่ึง (1)  
จะพิจารณาจากรายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ียืน่ต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจ 
ของนิติบุคคลนั้น 

  ขอ้ 36   ผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนัตอ้งมิใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมมีประกนัดงักล่าว 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ 

____________________ 

  ขอ้ 37   ในหมวดน้ี 
  (1)  “เงินตน้”  หมายความวา่   เงินท่ีผูล้งทุนแต่ละรายช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ซ่ึงโครงการจดัการกองทุนรวมมุ่งท่ีจะใหค้วามคุม้ครอง  ทั้งน้ี จ านวนเงิน
ดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการซ้ือหน่วยลงทุน 
  (2)  “อนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ 
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  (3)  “การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ”  หมายความวา่   การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
คร้ังล่าสุดท่ีมีต่อตวัตราสาร ต่อผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา หรือต่อผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั  
หรือผูค้  ้าประกนั แลว้แต่กรณี 
  (4)  “บริษทัเงินทุน”  หมายความว่า   บริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 
สถาบนัการเงิน 
  (5)  “บริษทัเครดิตฟองซิเอร์”  หมายความวา่   บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (6)  “ธนาคารพาณิชย”์  หมายความวา่   ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ย 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

  ขอ้ 38   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
คุม้ครองเงินตน้ ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  ตอ้งก าหนดประเภททรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท 
ดงัต่อไปน้ี ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์มุ่งจะใหเ้กิดความ 
คุม้ครองเงินตน้ทั้งจ านวน 
         (ก)  ตราสารภาครัฐไทยตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
         (ข)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน ท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก   ทั้งน้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือภายใตช่ื้อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัจดัอนัดับ 
ความน่าเช่ือถือต่างประเทศท่ีส านกังานก าหนดเพิ่มเติม 
         (ค)  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือบตัรเงินฝาก ท่ีบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
เป็นผูอ้อกเพื่อการกูย้มืหรือรับเงินจากประชาชน 
         (ง)  เงินฝากในธนาคารพาณิชย ์หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อก 
         (จ)  ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีความเส่ียงต ่า หรือมีความเส่ียงเทียบเคียงไดก้บัความเส่ียง 
ในทรัพยสิ์นตาม (ก)  ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (2)  ตอ้งก าหนดอตัราส่วนการลงทุนขั้นต ่าของการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ตาม (1)  และแสดงไดว้า่อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดนั้นสามารถคุม้ครองเงินตน้ทั้งจ านวนไดต้าม
ระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
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  (3)  ตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการคุม้ครองเงินตน้อยา่งชดัเจนไวใ้นโครงการ 
จดัการกองทุนรวม ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขการคุม้ครอง จ านวนเงินตน้ท่ีคุม้ครอง 
ระยะเวลาการคุม้ครอง และกลไกการคุม้ครอง 

หมวด 4 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

____________________ 

  ขอ้ 39   บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีประสงคจ์ะยืน่ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต่างประเทศ  ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 40   ในกรณีของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการกองทุนรวม 
จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวต่อประชาชนได ้ต่อเม่ือกองทุนรวมนั้นไดรั้บการจดัสรร
วงเงินลงทุนต่างประเทศแลว้ 

หมวด 5 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหา 

การด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์
____________________ 

  ขอ้ 41   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย ์ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาการด ารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชยภ์ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 
  (2)  ตอ้งเป็นกองทุนรวมท่ีก าหนดอายุโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแน่นอน 

หมวด 6 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

__________________ 

  ขอ้ 42   กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะตอ้งเป็นกองทุนรวมเปิด 

  ขอ้ 43   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าเอกสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผูถื้อหน่วยลงทุน  ประเภทของเงินไดท่ี้น ามาซ้ือ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเง่ือนไขการลงทุน 
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
  (2)  การช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยไดรั้บ การช าระภาษีเงินไดจ้าก  
การขายคืนหน่วยลงทุน การช าระเงินเพิ่มและเบ้ียปรับกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขการลงทุนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด  พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
  รายการตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ใหมี้รูปแบบและรายละเอียดตามท่ีสมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 44   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้เอกสารเก่ียวกบั 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งและด าเนินการให้ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนจดัส่งเอกสารเก่ียวกบั 
สิทธิประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนพร้อมกบัใบค าสั่งซ้ือ 
หน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูส้นใจจะลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมอยูแ่ลว้ในขณะนั้น 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จดัส่งเอกสารดงักล่าวก็ได ้หากขอ้มูลของเอกสารนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลง
ไปจากขอ้มูลท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเคยไดรั้บ 
  (2)  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้เอกสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม
และ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่
ผูส้นใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 45   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ขอ้จ ากดัการโอนและการจ าน าซ่ึง 
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมและในร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวมวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียน 
การโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 46   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการใหป้รากฏขอ้จ ากดัการโอนและ 
การจ าน าของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไวใ้นค าขอเปิดบญัชีเพื่อซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึง
ขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย 
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  ขอ้ 47   มิใหน้ าความในขอ้ 27 วรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบั  และเม่ือส้ินสุดระยะเวลา 
การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพแลว้  หากปรากฏวา่
บริษทัจดัการกองทุนรวมจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึงสามสิบหา้ราย  ใหก้ารอนุมติัให้
จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนั้นส้ินสุดลง 

หมวด 7 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 

__________________ 

  ขอ้ 48   ในการจดัตั้งและการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุน 
ในต่างประเทศ  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้การด าเนินการจดัส่งหนงัสือช้ีชวนท่ีเป็น
ปัจจุบนัใหส้ านกังานตามขอ้ 17 

  ขอ้ 49   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนั 
เหตุของการส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตามขอ้ 27 วรรคหน่ึง (1) และ (2)  
หรือการด าเนินการตามขอ้ 27 วรรคสอง ต่อส านกังานได ้

หมวด 8 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

__________________ 

  ขอ้ 50   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
หุน้ระยะยาว ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีจะจดัตั้งตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเท่านั้น 
  (2)  อายุโครงการจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบปี 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นกองทุนรวมดชันี  ดชันีท่ีใชต้อ้งเป็น 
ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET Index) หรือ ดชันี SET 50 (SET 50 Index)  

  ขอ้ 51   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายในหกเดือน
นบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 52   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
มาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
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  ขอ้ 53   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความท่ีให้ผูล้งทุนแสดงเจตนาวา่จะ
ใหมี้การโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนหรือไม่ ในใบจองซ้ือหน่วยลงทุนหรือ  
ใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมก าหนดเหตุเลิกกองทุนรวมเม่ือมูลค่า
หน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนลดลง 

  ข้อ 54   ให้บริษทัจัดการกองทุนรวมจัดท าและเผยแพร่เอกสารเก่ียวกับ  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใหน้ าความในขอ้ 43 และ 
ขอ้ 44 มาใช้บงัคบัโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในเอกสารเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ตอ้งมีรายการเก่ียวกบัประเภทของเงินไดท่ี้น ามาซ้ือหน่วยลงทุน  แต่ใหมี้
รายการเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นรายการเพิ่มเติม 
ในเอกสารดงักล่าว 

ขอ้ 55   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเก่ียวกบัขอ้จ ากดัการโอนและ 
การจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยน าความในขอ้ 45 และขอ้ 46  มาใชบ้งัคบั 
โดยอนุโลม 

หมวด 9 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมสึนามิ 

__________________ 

  ขอ้ 56   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
สึนามิ ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีจะจดัตั้งตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนัเท่านั้น 
  (2)  การยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมสึนามิตอ้งกระท าภายใน 
หกเดือนนบัแต่วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2548  
  (3)  ตอ้งระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่า บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะไม่ลงทุนเพิ่มในหลกัทรัพยข์องกิจการท่ีไดรั้บความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบติัท่ี
เกิดขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ในหกจงัหวดัภาคใต ้เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาสองปีนบัแต่ 
วนัจดทะเบียนกองทุนรวม 

  ขอ้ 57   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกและน าเงินท่ีได ้
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อส านกังาน  ภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี 
ไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
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หมวด 10   
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

__________________ 

  ขอ้ 58   กองทุนรวมอีทีเอฟจะตอ้งเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมีนโยบาย
สร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามความเคล่ือนไหวของดชันีราคาหลกัทรัพย ์หรือ 
ความเคล่ือนไหวของราคากลุ่มหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงินอ่ืนใด ท่ีระบุในโครงการจดัการ 
กองทุนรวม  ทั้งน้ี ในกรณีของดชันีราคาหลกัทรัพย ์ตอ้งเป็นดชันีราคาหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการยอมรับ
จากส านกังานดว้ย 

  ขอ้ 59   ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็น 
ผูดู้แลสภาพคล่องและผูล้งทุนรายใหญ่  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น 
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้ต่อเม่ือไดร้ะบุกรณีดงักล่าวและขั้นตอนการด าเนินการไว ้
อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 60   มิใหน้ าความในขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมอีทีเอฟ 
  (1)  ขอ้ 22 วรรคหน่ึง (1) และขอ้ 27 วรรคหน่ึง (1) 
  (2)  ขอ้ 22 วรรคหน่ึง (2) ขอ้ 27 วรรคหน่ึง (3) และขอ้ 29  ทั้งน้ี เฉพาะก่อนและ 
ในวนัท่ีเร่ิมซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง  เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวม 
อีทีเอฟท่ีตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้ง 
กองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives’ 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัไม่วา่ในช่วงเวลาใด 

หมวด 11 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

 

ขอ้ 61   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือของกองทุนรวมตอ้งสะทอ้นถึงหมวดอุตสาหกรรม (sector) ท่ีกองทุนรวม 
มุ่งลงทุน 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุหมวดอุตสาหกรรมตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
ในโครงการจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี หมวดอุตสาหกรรมดงักล่าวตอ้งเป็นหมวดอุตสาหกรรมตามท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศก าหนด 
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  (3)  ตอ้งก าหนดประเภททรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท 
ดงัต่อไปน้ี ในโครงการจดัการกองทุนรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด ตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในขอ้ 5(2) (ฒ) 
         (ก)  หุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ืออยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมหรือท่ีมีลกัษณะเทียบเคียง 
ไดก้บัหมวดอุตสาหกรรม 
         (ข)  ตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ตาม (ก)  
หรือให้ผลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ตาม (ก) หรือกลุ่มของหุ้นตาม (ก)  
         (ค)  ในกรณีของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในหมวดพฒันา 
อสังหาริมทรัพย ์ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจก าหนดประเภททรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
   1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   2.  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ หรือ 
   3.  ตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุน 
ตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัหน่วยลงทุนตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือ 
กลุ่มของหน่วยลงทุนตาม 1. หรือ ตราสารตาม 2. 
         (ง)  หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังาน 
ก าหนด 

ภาค 2 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

__________________ 

  ขอ้ 62   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นคณะบุคคล  คณะบุคคล 
ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคลไม่เกินสามสิบหา้ราย 

  ขอ้ 63   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้ง 
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าขอ้มูลของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลและ
ปรับปรุงขอ้มูลตามท่ีสมาคมก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธการใหข้อ้มูลดงักล่าว 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่การเสนอนโยบายการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้นั้น  
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดพ้ิจารณาขอ้มูลเพียงเท่าท่ีลูกคา้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
เท่านั้น 
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  (2)  เสนอนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ซ่ึงไดป้ระเมินจากวตัถุประสงคใ์น
การลงทุนของลูกคา้ ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตอ้งการ 
และขอ้จ ากดัการลงทุน และจดัการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 64   สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีขอ้ความท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิด 
ทางแพ่งอนัเน่ืองจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระท าตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
  (2)  มีขอ้ความท่ีแจง้ใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีของลูกคา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
บทบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยใ์นมาตรา 59   
  (3)  มีอายสุัญญาไม่นอ้ยกวา่สองปี  ในกรณีการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (4)  มีขอ้ความท่ีใหลู้กคา้มีสิทธิเลิกสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลภายใน 
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลทราบ
ล่วงหน้าและไม่ตอ้งชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเน่ืองจาก 
การเลิกสัญญาดังกล่าว  เวน้แต่เป็นการท าสัญญากับลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพและ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  ขอ้ 65   ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของผูล้งทุน 
รายยอ่ยต ่ากวา่หน่ึงลา้นบาท หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหน้ านโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตาม 
ขอ้ 5(1) และ (2) (ก) ถึง (ช) และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวมาใช ้
บงัคบัโดยอนุโลม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ใหน้ า 
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวมาใชก้บัแตล่ะนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย 
  กองทุนส ารองเล้ียงชีพอาจก าหนดนโยบายการลงทุนโดยไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง 
ก็ได ้หากบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
กบัตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดขึ้นนั้น 
  การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนตาม 
วรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลและลูกคา้ร่วมกนัตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบั 
หลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนด 
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ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

  ขอ้ 66   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 23/2547  เร่ือง การจดัตั้ง 
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547   
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม 
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 67   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 23/2547  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศฉบบัน้ี 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 

________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การปรับปรุงประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และเพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งกองทุนรวมและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การก าหนดประเภทของกองทุนรวมใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น โดยการก าหนดใหก้องทุนรวม 
ท่ีมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากกองทุนรวมทัว่ไป
เป็นกองทุนรวมพิเศษอีกประเภทหน่ึง  ดงันั้น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 23/2547  เร่ือง การจดัตั้ง 
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547   
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


