
              
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 15/2554 

เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัท่ี 8) 
________________________ 

 อาศยัอ านาจตามความขอ้ 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   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “เงินทุนโครงการ”  ใน (5) ของขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

““เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   เงินทุนโครงการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ขอ 
จดทะเบียนไวก้บัส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น
เป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 19 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 14/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ         
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และ                        
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 19   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในหนังสือช้ีชวน 
 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายในสองปีนับแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม  ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการกองทุนรวม 
อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินท่ีส านกังานอนุมติัได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบหา้ของจ านวนเงิน 
ท่ีส านกังานอนุมติั” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ขอ้ 20   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม 
ท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุกรณีดงักล่าวไว ้
ในหนงัสือช้ีชวนแลว้  บริษทัจดัการอาจยติุการขายหน่วยลงทุนได้ 

ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานใหส้ านกังานทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทุน 
ตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น  และใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม
ส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานทราบ 

ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงตามวรรคสอง  และหากบริษทัจดัการ
กองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองจากความผิดของ
บริษทัจดัการกองทุนรวมเอง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึง 
ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถว้น” 

 ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความใน (3) ของขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(3)  ก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่นอ้ยกวา่สองวนั” 

 ขอ้ 5   ให้ยกเลิกความในขอ้ 26 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 26   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม  ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีของกองทุนรวมปิด 
  (ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการได ้
ต่อเม่ือมีการระบุกรณีดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมตั้งแต่ก่อนการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนคร้ังแรก 
  (ข)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะตอ้งไม่ท าใหมู้ลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่ม 
มีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
  (ค)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุตอ้งก าหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 
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 (2)  ในกรณีของกองทุนรวมเปิด 
  (ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเพิ่มเงินทุนโครงการไดต่้อเม่ือมีการระบุกรณีดงักล่าว
และขั้นตอนการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
  (ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
เงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านกังานแลว้ 
  (ค)  ใหน้ าหลกัเกณฑต์าม (1) (ข) และ (ค) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” 

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554   เป็นตน้ไป   

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1 มิถุนายน พ.ศ. 2554       
 
 
 
 (นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุนของ
โครงการของกองทุนรวมและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น  
จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 
 


