
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 5/2556    
เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัท่ี 11 ) 
________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ 7 และขอ้ 17 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
และขอ้ 19 (1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  (2)  ขอ้ 4 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้ 5 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนท่ี ทน. 91/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้ยกเลิกขอ้ 17 ขอ้ 18 และขอ้ 21 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท า
สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

  ขอ้ 2   ให้ยกเลิกความในขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 15/2554  เร่ือง การจดัตั้ง
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน  
พ.ศ. 2554  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 22   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป   
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
เกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  กองทุนรวมวายภุกัษ ์
 (ข)  กองทุนรวมตราสารแห่งทุนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ   
 (ค)  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าวก าหนดการด ารง
อายถุวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้าหนกัของกระแสเงินท่ีจะไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนไว ้(portfolio 
duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินสามเดือน   แต่ทั้งน้ี การจดัสรรหน่วยลงทุนใหบุ้คคลใดหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตอ้งไม่เกินร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
  (2)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
กองทุนประกนัสังคม  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (3)  บุคคลท่ีไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
มูลนิธิ หรือวดั เป็นตน้ 
  (4)  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ 
ผูล้งทุนในวงกวา้งทั้งหมดเพื่อขายต่อ หรือในกรณีท่ีมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอ่ืนผา่นบญัชี
แบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดใหบุ้คคลนั้น
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึงดว้ยโดยอนุโลม” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 27 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวม 
และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 22” 
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  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 28 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวม 
และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบติัหรือ 
ดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 22 หรือตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน” 

  ขอ้ 5   ให้ยกเลิกความใน (2) และ (3) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 29 แห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้ง
กองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 
ตามขอ้ 22 วรรคหน่ึง (1) 
  (3)  เป็นการถือหน่วยลงทุนโดยบุคคลตามขอ้ 22 วรรคหน่ึง (2) (3) หรือ (4)” 

  ขอ้ 6   ให้ยกเลิกขอ้ 48 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   

  ขอ้ 7   ให้ยกเลิกความในขอ้ 60 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2553  
เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2553  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 60   มิใหน้ าความในขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมอีทีเอฟ 
  (1) ขอ้ 27 วรรคหน่ึง (1) 
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  (2) ขอ้ 22 ขอ้ 27 วรรคหน่ึง (3) และขอ้ 29  ทั้งน้ี เฉพาะก่อนและในวนัท่ีเร่ิมซ้ือขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง  เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้นเพื่อ 
ส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชีย
ระยะท่ีสอง ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives  Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัไม่วา่ในช่วงเวลาใด” 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556     เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  14 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
 

 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


