
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 38 /2556 

เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัท่ี  14) 
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 141 วรรคหน่ึง (2) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบั 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  ประกอบกบัขอ้ 17 โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และขอ้ 19(1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี  
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 91/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น ขอ้ 8/1 ในส่วนท่ี 2 การอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม  
ของหมวด 1 หลกัเกณฑท์ัว่ไป ในภาค 1 การจดัตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวม 
และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

“ขอ้ 8/1   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานวา่บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ไม่ปฏิบติัตามประกาศดงัต่อไปน้ี และยงัมิไดแ้กไ้ขการด าเนินการหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ซ่ึงมีนยัส าคญัต่อการพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม ่ ส านกังานอาจยกเป็นเหตุ 
ในการไม่อนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อส านกังานหรือสั่งระงบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแลว้ ในกรณีท่ี 
บริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกต่อประชาชน 

 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

 (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุน”   
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  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2556  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556 

 ขอ้ 3   ให้ยกเลิกขอ้ 23 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 19/2553  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 27 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2556  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 27   เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก 
หากปรากฏกรณีดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลง 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึงสามสิบหา้ราย 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึงสิบราย เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่กองทุน 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรือกองทุนประกนัสังคม 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป มีการจดัสรรหน่วยลงทุน 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั  
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของ 
บริษทัจดัการ  อนัเป็นเหตุให้ส านกังานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
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ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ให้ส านักงานทราบกรณีตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) 
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว  

เม่ือปรากฏกรณีตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน  
และผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือน 
นับแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน   
โดยในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือและผลประโยชน์ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ
หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงิน 
จ านวนดงักล่าวไดค้รบถว้น” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกขอ้ 28 และขอ้ 29 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2556  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและ 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556   

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกขอ้ 30 ขอ้ 31 และขอ้ 32 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 49 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 49   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนั
เหตุของการส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามขอ้ 27 ได”้ 

 ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 60  แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 5/2556  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ขอ้ 60   มิใหน้ าความในขอ้ 27 วรรคหน่ึง (1) มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมอีทีเอฟ” 

 ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556     
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


