
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 28 /2554 
เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 

รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัท่ี 9) 

________________________ 

 อาศยัอ านาจตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
ประกอบกบัขอ้ 19(1) และขอ้ 19(6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และ
ขอ้ 4(2) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 91/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ
กองทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 14/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 9   การขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขอ 
เป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมซ่ึงมีรายการตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายละเอียดของโครงการ
จดัการกองทุนรวม 

(2)  ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
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(ก)  มีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในมาตรา 119 และตามหลกัเกณฑ์ 
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
กองทุนรวม 

(ข)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ร่างขอ้ผูกพนัตอ้งมีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุนว่า บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียน  
หน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากมีการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม   
  (3)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)  ร่างหนงัสือช้ีชวน 

ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมตาม 
วรรคหน่ึง (1) และร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (2) 
ผา่นระบบพิจารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานดว้ย” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 13 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 14/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“(1)  ค  าขอเป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 9  ซ่ึงร่างขอ้ผกูพนั
ระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ
กองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติันั้นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้  โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัจดัการ
กองทุนรวมและผูล้งทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมยนิยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 15 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 14/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
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การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“(5)  วิธีการจดัการกองทุนรวมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมและ 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามหลกัปฏิบติัทัว่ไปท่ีก าหนดไว้
ส าหรับกองทุนรวมนั้น โดยไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งขอรับความเห็นชอบหรือการผอ่นผนัจากส านกังานก่อน” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 28 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพนัระหว่าง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 34 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 34   การยืน่ขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมมีประกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้ง 
จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  
  (1)  รายละเอียดการประกนั เช่น จ านวนเงินลงทุนและผลตอบแทนท่ีประกนั ระยะเวลา
การประกนั วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตามท่ีประกนัซ่ึงตอ้งไม่เกิน
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีกองทุนรวมเลิก ผลของการ
ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกนั และผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เม่ือครบก าหนดระยะเวลาประกนั ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกวา่มูลค่าท่ีประกนั เป็นตน้ 

(2)  รายละเอียดเก่ียวกบัผูป้ระกนัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก)  เป็นนิติบุคคลดงัต่อไปน้ี ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมมีประกนั  
1.  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
2.  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
3.  บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน หรือ 
4.  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 

การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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นิติบุคคลตามวรรคหน่ึงตอ้งสามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองได้ 
ตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 

(ข)  เป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 

(3)  มีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกขอ้ 35 และขอ้ 36 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ขอ้ 7   กรณีบริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมต่อส านกังาน 
โดยชอบในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีและประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 30/2554  เร่ือง แกไ้ขขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเอกสารของกองทุนรวม ลงวนัท่ี  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ใชบ้งัคบั  ใหก้ารอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามค าขอดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้ง
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  
ซ่ึงใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีและประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 30/2554  เร่ือง แกไ้ขขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเอกสารของกองทุนรวม ลงวนัท่ี  
25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ใชบ้งัคบั 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน
ในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายละเอียดของโครงการท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติม โดยใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ผา่นระบบพิจารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

(2)  ค  ารับรองว่าขอ้มูลของกองทุนรวมดงักล่าวมิไดมี้สาระส าคญัเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
ทั้งน้ี ค  ารับรองตอ้งลงลายมือช่ือโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ 
 (ข)  กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัจดัการกองทุนรวม หรือ 

ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจจากกรรมการ ผูรั้บรองตอ้งมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือ 
ผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมนั้น 
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เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นตามวรรคหน่ึงแลว้ 
ใหถื้อวา่ส านกังานใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลง 
ไปจากเดิมนั้นได ้

ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
รองเลขาธิการ 

รักษาการเลขาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


