
 

           ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
           ท่ี สน.   14/2553 

           เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
           รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

            (ฉบบัท่ี  3) 
           ______________________ 

อาศยัอ านาจตามความใน 
(1)  มาตรา 118(1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และ

มาตรา 141(2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย 

(2)  ขอ้ 4 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(3)  ขอ้ 4 วรรคหน่ึง ขอ้ 19(1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552   
ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกความในส่วนท่ี 2 การยื่นค าขอและการอนุมติัจดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวม ขอ้ 8 ถึงขอ้ 16 ในหมวด 1 หลกัเกณฑท์ัว่ไป ของภาค 1 การจดัตั้งกองทุนรวมและการขาย
หน่วยลงทุน แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  
เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“ส่วนท่ี 2 
การอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

_____________________ 

  ขอ้ 8   ในการจดัตั้งกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไดรั้บการอนุมติัแบบปกติ จะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในตอนท่ี 1 การอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมแบบปกติ  
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไดรั้บการอนุมติัแบบเป็นการทัว่ไป 
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในตอนท่ี 2 หลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
  เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงแลว้  
ใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในตอนท่ี 3 การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

ตอนท่ี 1 
การอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบปกติ 

______________________ 

  ขอ้ 9   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเป็นหนงัสือ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุมติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นระบบ
พิจารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวมท่ีส านกังานจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมยืน่รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวผา่นระบบขา้งตน้ดว้ย 
  (2)  ร่างขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม  
ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในมาตรา 119  และในกรณีท่ีเป็นการขออนุมติัจดัตั้ง 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ร่างขอ้ผูกพนัตอ้งมีขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทุนว่า   
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน  
หากมีการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(3)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)  ร่างหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 10   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมภายใน 
ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้น 
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ในการพิจารณาค าขอ ส านกังานอาจแจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมมาช้ีแจง แกไ้ข
หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ประสงค์
จะขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมอีกต่อไป  เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแสดงให้เห็นไดว้่า 
การท่ีมิไดด้ าเนินการตามท่ีส านกังานแจง้ภายในก าหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร 

ขอ้ 11   บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีจะไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้มูลตามค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  และตอ้งไม่มีขอ้มูล 
ท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑน์ั้น 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีขออนุมติัไม่อยู่ระหวา่งถูกสั่งระงบัการยืน่ค  าขออนุมติั
จดัตั้งกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว 
  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่กองทุนรวม
ท่ีขออนุมติัจดัตั้ง แมเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บอนุมติัตามขอ้ 11  แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณา
ไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ท่ีแทจ้ริงของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็น 
การหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านกังานอาจไม่อนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมตามค าขออนุมติัได ้

ตอนท่ี 2 
หลกัเกณฑใ์นการจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 

_________________________ 

  ขอ้ 13   การยืน่ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมยื่นเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าขอเป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 9  ซ่ึงโครงการ
จดัการกองทุนรวม และร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม ตอ้งมี
ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันั้นก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหาย 
โดยไม่ชกัชา้  โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูล้งทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมยินยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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  (2)  ค  ารับรองว่าขอ้มูลในค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตาม (1) เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามประกาศน้ีทุกประการ และการจดัตั้งกองทุนรวมตามค าขอ 
ไม่มีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ค ารับรองดงักล่าวตอ้งลงลายมือช่ือโดยกรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั  หรือในกรณีท่ี
มีการมอบอ านาจ ผูรั้บรองตอ้งมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมนั้น 

ขอ้ 14   การขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไปใหใ้ชก้บักรณีท่ีเขา้ลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไดรั้บอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม 
แบบเป็นการทัว่ไป 
  (2)  กองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้งเป็นกองทุนรวมท่ีไม่ซบัซอ้นตามขอ้ 15 
  ขอ้ 15   กองทุนรวมท่ีไม่ซบัซอ้นท่ีสามารถยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งแบบเป็นการทัว่ไป
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  มิใช่กองทุนรวมท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมหน่วยลงทุนนั้น (feeder fund) 

(ข)  กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีนโยบายลดหรือป้องกนั 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีมีอยู่ 
  (2)  ไม่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และตราสารท่ีมีลกัษณะ
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียงตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและการมีไวเ้พื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
  (3)  ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
  (4)  หลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตอ้งตรงไปตรงมา 
เขา้ใจง่าย ไม่ผนัแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเง่ือนไขใด ๆ  
  (5)  วิธีการจดัการกองทุนรวมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมเป็นไปตาม 
หลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีก าหนดไวส้ าหรับกองทุนรวมนั้น โดยไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งขอรับความเห็นชอบหรือ 
การผ่อนผนัจากส านกังานก่อน 
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  ขอ้ 16   ใหถื้อวา่ส านกังานอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมท่ียื่นตามขอ้ 13 หากเป็นไปตาม
เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 13 มีความครบถว้นตาม 
รายการท่ีก าหนด 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ แลว้ 
  ขอ้ 16/1   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมก่อนการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมมิได ้

ขอ้ 16/2   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานว่าค าขอจดัตั้งกองทุนรวม 
แบบเป็นการทัว่ไปไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามประกาศน้ีหรือมีขอ้เทจ็จริง 
ซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ท่ีแทจ้ริงของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้น
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ใหก้าร
อนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ีส านกังานก าหนด  เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนรวม
ไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1)  กองทุนรวมดงักล่าวเขา้ข่ายท่ีจะไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งได ้หากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมยื่นค าขออนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบปกติ หรือ 

(2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้กไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ขอ้ 15 แลว้ 
 การขอผ่อนผนัต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติั
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ยืน่ค  าขอผ่อนผนัเป็นหนงัสือและช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขอผ่อนผนัตามอตัรา 
ท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
 (2)  ในกรณีขอผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่าง
ของค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบปกติและค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอ
อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป  ทั้งน้ี ตามอตัราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดในประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  
 บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และ 
ส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได ้
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ขอ้ 16/3   ในกรณีท่ีการอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไปส้ินสุดลงตาม 
ขอ้ 16/2  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินดงัต่อไปน้ี ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวมจากส านกังาน  

(ก)  เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข)  ผลประโยชนท่ี์เกิดจากเงินตาม (ก)  
(ค)  ดอกเบ้ียของเงินตาม (ก) ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  

โดยให้เร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้การส้ินสุดลงของกองทุนรวม 
จนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 

(2)  ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัทีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวม 
จากส านกังาน  ทั้งน้ี หากช าระบญัชีกองทุนรวมแลว้ปรากฏวา่เงินท่ีเฉล่ียคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
มีจ านวนต ่ากวา่ผลรวมของเงินดงัต่อไปน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่างแก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จส้ิน 
 (ก)  เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 (ข)  ดอกเบ้ียของเงินตาม (ก) ในอตัราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี โดยเร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ี 
ซ้ือหน่วยลงทุนจนถึงวนัท่ีผูช้  าระบญัชีเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้ 16/4   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมใดยืน่ค าขออนุมติั
จดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไปโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ 
ส านกังานอาจด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

(1)  สั่งระงบัการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่แบบปกติหรือ 
แบบเป็นการทัว่ไปของบริษทัจดัการกองทุนรวมดงักล่าว เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร  
ซ่ึงไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงักล่าว  

(2)  สั่งหา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมดงักล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมแลว้แต่ยงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร 

(3)  แจง้ข่าวขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งการของส านกังานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน 
หรือจดัขอ้มูลดงักล่าวไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง 
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  นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัการ
กองทุนรวมอาจถูกด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติัและ     
ลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพยไ์ด ้   
  ขอ้ 16/5   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 16/4  ส านกังานจะน าปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
มาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของบริษทัจดัการกองทุนรวมในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ท่ีมีต่อผูล้งทุน 
  (3)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน เพื่อแกไ้ข เยยีวยา 
หรือป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (4)  พฤติกรรมอ่ืนของบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือ
ขดัขวางการปฏิบติังานของส านกังาน 
  (5)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดของบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีไม่เหมาะสม 

ตอนท่ี 3 
การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

______________________ 

ขอ้ 16/6   บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมตอ้งจดัให้มี 
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม  สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผกูพนั ร่างสัญญาแต่งตั้ง และ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน 

ส่วนท่ี 2/1 
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

_____________________ 

ขอ้ 16/7   บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
ออกเป็นหลายชนิด โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน 
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ในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัอยา่งเท่าเทียมกนั  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ตามกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 
  (1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ระยะเวลาการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
  (4)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุน 
ในหน่วยลงทุน 
  (5)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ในการขอรับความเห็นชอบ
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงไดว้า่การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าวสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและ 
ไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  ตลอดจนผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
จะไดรั้บแลว้ 
  ขอ้ 16/8   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามขอ้ 16/7  
ไวใ้นโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  โดยตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ชนิดหน่วยลงทุนท่ีแบ่ง 
  (2)  สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  รวมทั้ง 
วิธีการค านวณและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนโดยละเอียด (ถา้มี) 
  (3)  การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

(4)  ขอ้จ ากดัในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหวา่ง 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถา้มี) 

(5)  การจดัสรรรายได ้รายจ่าย รวมทั้งผลก าไรและขาดทุน ท่ีเกิดจากการลงทุน 
หรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นใด ๆ  แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไวอ้ยา่งชดัเจน (ถา้มี) 

(6)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด (ถา้มี) โดยการก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดดว้ย 
  (7)  วิธีการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด  รวมทั้งสิทธิและส่วนไดเ้สียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม (ถา้มี) 
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ส่วนท่ี 2/2 
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน 

ในการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม 
_________________________ 

ขอ้ 16/9   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 16/1  การขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อส านกังานในการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามส่วนท่ี 2 
ของหมวดน้ี ให้กระท าไดก่้อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการจดัการกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวจากกองทุนรวมมิได ้
  ขอ้ 16/10   ส านกังานอาจไม่รับแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลตามขอ้ 16/9  หากขอ้มูล 
ท่ีขอแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นสาระส าคญั ซ่ึงอาจกระทบต่อลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งแลว้  ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะจดัตั้งกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะตามท่ี 
ขอแกไ้ขเพิ่มเติม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค  าขอจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 19 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 19   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนภายในสองปีนบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม และตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี ในระหวา่ง 
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินเงินทุนโครงการไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของเงินทุนโครงการ หากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวม  และใหถื้อว่า
จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนเกินจ านวนดงักล่าวเป็นเงินทุนโครงการแทน” 

ขอ้ 3   ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมแบบกลุ่มค าขอท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานโดยชอบ  
อยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมตามค าขอดงักล่าวเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  
เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
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พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 12 แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้ง 
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี มาใชบ้งัคบัแก่การอนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมแบบกลุ่มค าขอ 
โดยอนุโลม 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553    
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ  (1) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การจดัตั้งกองทุนรวมใหช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย  (2) เพื่อยกเลิกการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็น
กลุ่มค าขอ และก าหนดวิธีการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป อนัจะท าใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถวางแผนการจดัตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไดส้ะดวกยิง่ขึ้น       
(3) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม และ   
(4) ขยายก าหนดเวลาของการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายหลงัจากกองทุนรวมไดรั้บอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้ง จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


