
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 88/2558 

เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญา 

รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัประมวล) 

___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 มาตรา 117 มาตรา 124 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559          เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบั 
  (1)  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
ที่มิไดม้ีหลกัเกณฑก์ารจดัตั้งตามประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ   
  (2)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (3)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
  เพื่อประโยชน์ของความชดัเจนในการบงัคบัใชป้ระกาศฉบบัน้ี การจดัตั้งกองทุนรวม 
ตามวรรคหน่ึง (1) จึงไม่ใช่กองทุนรวมตามตวัอย่างดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (4)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน    
  (5)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  (6)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (7)  กองทุนรวมคาร์บอน 
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  ขอ้ 3   ในการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่
รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ให้บริษทัจดัการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย  
ให้เป็นไปตามหมวด 2 

ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 การจดัตั้งกองทุนรวม ส าหรับการจดัตั้งกองทุนรวมใดที่มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวของบริษทัจดัการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในประเทศไทยได ้ 
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการขอผ่อนผนัดังกล่าวไม่ขดัหรือแยง้กับหลักเกณฑ์  
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในประเทศที่กองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น 
(host country) 
  (2)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ให้เป็นไปตามหมวด 3  

หมวด 1 
บทนิยาม 

_______________________ 

  ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
ค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่”  

ให้มีความหมายเช่นเดียวกบัความหมายของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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“กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”   หมายความว่า   กองทุนรวมที่ประสงคจ์ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป โดยไม่ไดจ้ ากดัผูล้งทุนที่จะซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่และผูม้ีเงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายุภกัษ์ 

“กองทุนรวมวายุภกัษ”์   หมายความว่า   กองทุนรวมวายุภกัษท์ี่จดัตั้งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย”   หมายความว่า   กองทุนรวมที่มีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะผ่อนคลายกว่ากองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และจ ากดัการเสนอขายและการถือ
หน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่และผูม้ีเงินลงทุนสูง 

“กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “กองทุนรวมเปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การลงทุนของกองทุน 
  “ผูม้ีเงินลงทุนสูง”  หมายความว่า   ผูท้ี่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ในครั้ งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไป (initial minimum subscription) 
  “การลงทุน”  หมายความว่า   การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือการเขา้เป็นคู่สัญญา 
ในธุรกรรมทางการเงิน หรือการไดม้าหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 56/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 56/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะ 
ในท านองเดียวกนั 
  “ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง”  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินหรือ
สัญญา ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขที่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยู่ดว้ย 
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ท าให้การช าระหน้ีที่ก าหนดไวต้ามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดงักล่าวไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น เช่น 
อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน ราคาหลกัทรัพย ์หรือดชันีราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (2)  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงที่ไม่สัมพนัธ์กบัตราสารทางการเงินหรือ 
สัญญาดงักล่าวอย่างมีนยัส าคญั 
  (3)  เป็นผลให้สถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญา 
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั   
  “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “รายละเอียดของโครงการ”  หมายความว่า   รายละเอียดของโครงการที่มีรายการ
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  
  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความว่า   หนงัสือช้ีชวนที่มีรายการตามที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
  “ขอ้ผูกพนั”  หมายความว่า   ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวม 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  “สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ไดร้บัอนุญาต 
ให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านักงาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
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หมวด 2 
การจดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 5   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดร้ับอนุมตัิใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมไดต้่อเมื่อเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนที่ 1 โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุน
รวมได ้2 วิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การยื่นค าขออนุมตัิโดยมีการพิจารณาค าขออนุมตัิแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามส่วนที่ 2 
  (2)  การยื่นค าขออนุมตัิในลกัษณะที่หากด าเนินการตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะถือว่า 
ไดร้ับอนุมตัิเป็นการทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามส่วนที่ 3 
  การขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมภายใตโ้ครงการดงัต่อไปน้ี ตอ้งด าเนินการ 
โดยวิธีการตามวรรคหน่ึง (1) เท่านั้น 
  (1)  โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes  
  (2)  โครงการ Asia Region Funds Passport 

ส่วนที่ 1  
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักองทุนรวม  
และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 6   กองทุนรวมที่จะขออนุมตัิจดัตั้งตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุนให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไวใ้นประกาศการลงทุน 
  ในกรณีที่เป็นการขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนรวม 
อีทีเอฟ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศการลงทุนไม่ได ้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 7   ในกรณีที่เป็นการจดัตั้งกองทุนรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะ
ของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศการลงทุน กองทุนรวม
ดงักล่าวตอ้งเป็นกองทุนรวมเปิดเท่านั้น 

  ขอ้ 8   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจแบ่งเป็นหลายชนิดได ้โดยตอ้งก าหนดสิทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัอย่างเท่าเทียมกนั และการแบ่งชนิดของ 
หน่วยลงทุนให้แบ่งตามกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 
  (1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ระยะเวลาการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (3)  สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 
  (4)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้ับจากการลงทุน 
ในหน่วยลงทุน 
  (5)  กรณีเงินที่รับโอนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินดงักล่าวพร้อมผลประโยชน์ 
ที่รับโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน 

(6)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
  (7)  กรณีอ่ืนใดตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งแสดงไดว้่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าวสามารถปฏิบตัิไดจ้ริงและไดค้ านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะไดร้ับแลว้ 
  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการก าหนดสิทธิ 
และผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนตามสกุลเงินที่แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากการช าระค่าขาย  
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายจากผูถื้อหน่วยลงทุน การจ่ายเงิน
ปันผลหรือการให้สิทธิและผลประโยชน์อ่ืนใดในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมจะแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนที่มีลกัษณะเดียวกบั 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่ได ้

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 8/1   ในกรณีทีเ่ป็นการขออนุมตัจิดัตั้งกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไมเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ 
(2)  ไมเ่ป็นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์  
(3)  ตอ้งระบุขอ้ความ “ชนิดเพื่อการออม” ไวใ้นช่ือชนิดของหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 9   การก าหนดช่ือของกองทุนรวมตอ้งไม่มีลกัษณะที่อาจท าให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิด 
ในลกัษณะ ประเภท ความเส่ียง หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยของ 
กองโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ 
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุช่ือเฉพาะของกองทุนรวมดงักล่าวว่า “กองทุนรวม 
ที่ลงทุนในกองโครงสร้างพื้นฐาน” ดว้ย 
  (2)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุ 
ช่ือของกองทุนรวมดงักล่าวให้สะทอ้นถึงหมวดอุตสาหกรรมที่กองทุนรวมนั้นมุ่งลงทุนดว้ย 
  (3)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งระบุขอ้ความ “ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย” ไวใ้นส่วนทา้ยของช่ือกองทุนรวม 
  (4)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งระบุขอ้ความ “เพื่อการออม” ไวใ้นส่วนทา้ยของช่ือกองทุนรวม 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของ 
หน่วยลงทุนตามขอ้ 8/1 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 35/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 



8 

 

  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า “กองโครงสร้างพื้นฐาน”  ให้หมายความถึง    
  (1)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน 
  (3)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคสอง 
(1) หรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตาม (2)  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
จะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

 ขอ้ 10   ในกรณีที่เป็นการจดัตั้งกองทุนรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะ 
ของกองทุนรวมมีประกนัตามประกาศการลงทุน ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวมจดัให้มีบุคคลอ่ืนประกันว่า
หากผูล้งทุนไดล้งทุนจนครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ผูล้งทุนจะไดร้ับช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน 
และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามจ านวนเงินที่ประกนัไว้  
ผูป้ระกนัดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมดงักล่าว  
         (ก)  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
         (ข)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ค)  บริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ง)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
        นิติบุคคลตามวรรคหน่ึงตอ้งสามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้าม 
หลกัเกณฑข์องกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
  (2)  เป็นสถาบนัการเงินที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ไดร้ับการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือใน 4 อนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 11   ในกรณีที่เป็นการจดัตั้งกองทุนรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 
กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  เป็นกองทุนรวมเปิด 
  (2)  ตอ้งมีการระบุไวใ้นโครงการว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการดงัน้ี 
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         (ก)  ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ได ้
         (ข)  จดัให้มีตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ 
ผูล้งทุนใด ๆ 
         (ค)  จดัให้มีผูดู้แลสภาพคล่องอย่างนอ้ย 1 ราย 
  (3)  ในกรณีที่ผูล้งทุนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือผูล้งทุนรายใหญ่ บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะก าหนดให้มีการรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินก็ได ้โดยตอ้งระบุกรณีดงักล่าวและขั้นตอนการด าเนินการ 
ไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า 
  (1)  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่ที่ไดร้ับการแต่งตั้งจาก
บริษทัจดัการกองทุนรวมให้ท าหนา้ที่เพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง
สะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมดงักล่าวไดอ้ย่างใกลเ้คียงกัน 
  (2)  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูล้งทุนที่ซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมกบับริษทัจดัการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท หรือตามที่ไดร้ับผ่อนผนัจากส านกังานเป็นรายกรณี 

  ขอ้ 12   ในกรณีที่จะจดัให้มีการเพิม่เงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของ 
กองทุนรวม ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด ตอ้งมีการระบุกรณีดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก 
  (2)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด จะเพิ่มเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อมีการระบุ 
กรณีดงักล่าวและขั้นตอนการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
  (3)  ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล ในส่วนที่เก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า 
  (1)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับ 
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านักงาน 
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  (2)  “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า   เงินทุนโครงการที่บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยื่นขอจดทะเบียนไวก้บัส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

  ขอ้ 13   บริษทัจดัการกองทุนรวมที่ยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมตอ้งไม่อยู่ระหว่าง 
ถูกส่ังระงบัการยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว  

ส่วนที่ 2 
การยื่นค าขออนุมตัิโดยมีการพิจารณา 

ค าขออนุมตัิแบบปกติ 
___________________________ 

  ขอ้ 14   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้ง 
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอต่อส านกังานผ่านระบบพจิารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมให้แลว้เสร็จภายใน 
90 วนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมโดยมีการยื่น 
ค าขอผ่อนผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบใดเพื่อให้มีคุณสมบตัิหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้ับ 
อนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมมาพร้อมกบัค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวม ส านกังานจะพิจารณาค าขอ 
ผ่อนผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา 
ค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมตามวรรคสอง 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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ส่วนที่ 3  
การยื่นค าขออนุมตัิในลกัษณะที่จะไดร้ับ 

การอนุมตัิเป็นการทัว่ไป 
___________________________ 

  ขอ้ 16   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมตามส่วนน้ีได ้ 
ต่อเมื่อกองทุนรวมที่จะจดัตั้งเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นที่มีความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตอ้งมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวทั้งหมด  
  (2)  กรณีที่จะจดัตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  
การจ่ายผลตอบแทนดงักล่าวตอ้งสะทอ้นจากผลตอบแทนที่กองทุนรวมไดร้ับจากทรัพยสิ์นที่ลงทุน 
อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ผนัแปรไปตามสูตรการค านวณใด ๆ 
  (3)  ไม่ก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศ 
การลงทุน 
  (4)  ไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหนา้แฝง  เวน้แต่เป็นการลงทุนที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
  (5)  ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
  (6)  ไม่มีวิธีการจดัการกองทุนรวมที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัที่ตอ้งขอรับ 
ความเห็นชอบหรือขอผ่อนผนัจากส านักงานก่อน 
  ความในส่วนน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ของประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพ 
  (2)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตาม
ประกาศการลงทุน ซ่ึงก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนคงที่ตลอดเวลา 

  ขอ้ 17   บริษทัจดัการกองทุนรวมใดประสงคจ์ะยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวม 
ตามส่วนน้ี ให้ยื่นค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอต่อส านักงานผ่านระบบพิจารณาค าขอ 
จดัตั้งกองทุนรวมตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2562  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 18   ให้ถือว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมที่ยื่นค าขอ 
ตามขอ้ 17  หากเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 17 มีความครบถว้นตามที่ก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง 
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ แลว้ 

  ขอ้ 19   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมใดยื่นค าขออนุมตัิ 
จดัตั้งกองทุนรวมตามส่วนน้ีโดยฝ่าฝืนหรือไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไว ้ให้ส านกังาน 
มีอ านาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่ังระงบัการยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่ที่ยื่นตามส่วนน้ี หรือ 
ตามส่วนที่ 2 เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซ่ึงไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัที่ปรากฏขอ้เท็จจริง
ดงักล่าว 
  (2)  ส่ังห้ามมิให้บริษทัจดัการกองทุนรวมดงักล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ไดร้ับอนุมตัิใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแลว้แต่ยงัมิไดม้ีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก ตามระยะเวลา 
ที่เห็นสมควร 
  (3)  แจง้ข่าวขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ังการของส านักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน  
หรือจดัขอ้มูลดงักล่าวไวใ้ห้ประชาชนตรวจดูได ้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง 
  นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมอาจถูกด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

  ขอ้ 20   ในการใชดุ้ลพินิจส่ังการตามขอ้ 19 ส านกังานสามารถน าปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
มาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของบริษทัจดัการกองทุนรวมในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของบริษทัจัดการกองทุนรวม 
ที่มีต่อผูล้งทุน 
  (3)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน เพื่อแกไ้ข เยียวยา  
หรือป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
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  (4)  พฤติกรรมอื่นของบริษทัจดัการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน 
หรือขดัขวางการปฏิบตัิงานของส านกังาน 
  (5)  ประวตัิหรือพฤติกรรมในอดตีอ่ืนใดของบริษทัจดัการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม 

ส่วนที่ 4 
การแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการก่อนการจดทะเบียน 

กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
___________________________ 

  ขอ้ 21   การขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการที่บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยื่นต่อส านกังานในการขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวม ให้กระท าไดก่้อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก
เวน้แต่เป็นการยื่นค าขอในลกัษณะที่จะไดร้ับการอนุมตัิเป็นการทัว่ไปตามส่วนที่ 3 ตอ้งไม่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจนกว่าจะไดม้ีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ 
  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการตามวรรคหน่ึงตามอตัราที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และ
การยื่นค าขอต่าง ๆ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากกองทุนรวมมิได ้

  ขอ้ 22   ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในรายละเอียด 
ในส่วนที่เป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจกระทบต่อลกัษณะที่ส าคญัของกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งแลว้  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่ต่อส านักงาน  

ส่วนที่ 5 
การด าเนินการภายหลงัไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 23   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัให้มีขอ้ผูกพนั สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
และหนงัสือช้ีชวน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผูกพนั ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ร่างหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านกังาน 

  ขอ้ 24   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในหนงัสือช้ีชวน 
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  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับ 
อนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม  ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจ 
เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินที่ส านกังานอนุมตัิได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงิน 
ที่ส านกังานอนุมตัิ 

  ขอ้ 25   ยกเลิก 

  ขอ้ 26   ในการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น 
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
แต่ละกองทุนรวม และต้องมีรายการที่เพียงพออนัแสดงถึงลกัษณะบ่งเฉพาะของแต่ละกองทุนรวม  
และมูลค่าของกองทรัพยสิ์น โดยในกรณีที่ขอ้มูลซ่ึงจดทะเบียนไวน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงไป บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งด าเนินการยื่นค าขอเปล่ียนแปลงแกไ้ขรายการในทะเบียนต่อส านกังาน เพื่อท าให้ขอ้มูล
ที่ปรากฏในทะเบียนเป็นปัจจุบนั 

  ขอ้ 27   ในการจดัให้มีหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งด าเนินการให้หลกัฐานดงักล่าวแสดงขอ้มูลที่จ  าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงสิทธิ และใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมรวมทั้งบุคคลอ่ืนได ้

  ขอ้ 28   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึง 
ขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนรวมที่มีขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน า 
หน่วยลงทุน 
  ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน า 
หน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน า ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 70/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนที่ 6 
การส้ินสุดลงของการอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 29   ให้การอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง หากปรากฏว่าเมื่อส้ินสุดระยะ 
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้ งแรกแลว้ กองทุนรวมมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ให้ผูล้งทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ก าหนดนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน 

ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ให้ส านกังานทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน  
15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
  เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
และผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กิดข้ึนจากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบั
แต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยใน
กรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือและผลประโยชน์ (ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนบัแตว่นัที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัที่บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินจ านวน
ดงักล่าวไดค้รบถว้น  
  ในกรณีที่เป็นการจดัตั้งกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศตามประกาศ 
การลงทุน  หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัเหตุในการส้ินสุดลง 
ของการอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมหรือการด าเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสามได ้

  ขอ้ 30   ในกรณีที่ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแลว้   
หากปรากฏว่าการขายหน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากขอ้ 29 ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี ประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เก่ียวกบัการจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมตัิจากส านักงาน ให้การอนุมติัให้ 
จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง  เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรและได้รับการผ่อนผนัจากส านักงาน 
  เมื่อการอนุมตัิส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ืออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 58/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 31   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานว่าการยื่นค าขออนุมตัิในลกัษณะ 
ที่จะไดร้ับการอนุมตัิเป็นการทัว่ไป ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นส่วนที่ 3  
หรือมีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ที่แทจ้ริงของ 
การจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ให้การอนุมตัิจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัที่ส านกังานก าหนด  เวน้แต ่
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับผ่อนผนัจากส านักงานดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมดงักล่าวเขา้ข่ายที่จะไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งได ้ หากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมยื่นค าขออนุมตัิโดยมีการพิจารณาค าขออนุมตัิแบบปกติตามส่วนที่ 2 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้กไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าวให้เป็นไปตาม 
ขอ้ 16 แลว้ 
  การขอผ่อนผนัต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัน้ี 
  (1)  ยื่นค าขอผ่อนผนัเป็นหนงัสือและช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอผ่อนผนั 
ตามอตัราที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  
  (2)  ในกรณีขอผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง (1) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่าง 
ของค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมตัิโดยมีการพิจารณาค าขออนุมตัิแบบปกติตามส่วนที่ 2 และ 
ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมตัิในลกัษณะที่จะไดร้ับการอนุมตัิเป็นการทัว่ไปตามส่วนที่ 3  ทั้งน้ี  
ตามอตัราที่ก าหนดในประกาศที่ระบุในวรรคสอง (1) 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่าง 
ของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได ้

  ขอ้ 32   ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับอนุมตัิเป็นการทัว่ไปตามส่วนที่ 3  
ซ่ึงต่อมามีเหตุท าให้การอนุมตัิส้ินสุดลงตามขอ้ 31 ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดม้ีการจดทะเบียนกองทุนรวม  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินดงัน้ี ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที ่
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวมจากส านกังาน 
         (ก)  เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (1) (ก) 
         (ค)  ดอกเบี้ยของเงินตาม (1) (ก) ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให ้
เร่ิมค านวณตั้งแต่วนัที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับแจง้การส้ินสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวนัที่ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 
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  (2)  ในกรณีที่มีการจดทะเบยีนกองทุนรวมแลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ให้มีการเลิกกองทุนรวมทนัทีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวมจาก
ส านกังาน  ทั้งน้ี หากช าระบญัชีกองทุนรวมแลว้ปรากฏว่าเงินที่เฉล่ียคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ านวน 
นอ้ยกว่าผลรวมของเงินดังน้ี  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่างแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัที่ช าระบญัชีเสร็จส้ิน 
         (ก)  เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  ดอกเบี้ยของเงินตาม (2) (ก) ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเร่ิมค านวณตั้งแต่ 
วนัที่ซ้ือหน่วยลงทุนจนถึงวนัที่ผูช้  าระบญัชีเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 33   ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม 
ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรก  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุกรณีดงักล่าวไว ้
ในหนงัสือช้ีชวนแลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได ้
  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานให้ส านกังานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน 
ตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 
เป็นอนัส้ินสุดลงในวนัที่แจง้ให้ส านกังานทราบ 

  ขอ้ 34   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  
ที่เกิดข้ึนจากเงินที่ไดร้ับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือ 
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงตามขอ้ 33 วรรคสอง  
และหากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้
อนัเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการกองทุนรวมเอง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยใน 
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัที่ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
จนครบถว้น 

หมวด 3 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
___________________________ 

  ขอ้ 35   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกคา้ที่เป็นคณะบุคคล คณะบุคคล 
ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคลไม่เกิน 35 ราย 
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  ขอ้ 36   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าขอ้มูลของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลและ 
ปรับปรุงขอ้มูลตามที่สมาคมก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีที่ลูกคา้ปฏิเสธการให้ขอ้มูลดงักล่าว ให้บริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลแจง้ให้ลูกคา้ทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกคา้นั้น บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลไดพ้ิจารณาขอ้มูลเพียงเท่าที่ลูกคา้ให้กบับริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น 
  (2)  เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกบัลูกคา้ซ่ึงไดป้ระเมนิจากวตัถุประสงค์ 
ในการลงทุนของลูกคา้ ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตอ้งการ 
และขอ้จ ากดัการลงทุน  ทั้งน้ี นโยบายการลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 37   สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีขอ้ความที่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดทางแพ่ง 
อนัเน่ืองจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระท าตามหนา้ที่ที่ก าหนดไวใ้นสัญญา 
  (2)  มีขอ้ความที่แจง้ให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ที่ของลูกคา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตาม 
บทบญัญตัิว่าดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ 
หลกัทรัพยใ์นมาตรา 59 
  (3)  มีอายุสัญญาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ในกรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (4)  มีขอ้ความที่ให้ลูกคา้มีสิทธิเลิกสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลภายใน  
5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า  
และไม่ตอ้งชดใชค่้าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว  
เวน้แต่เป็นการท าสัญญากบัลูกคา้ที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(5)  ในการกูย้ืมเงินเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์หรือการเขา้ท าธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนหลกัทรัพยเ์พื่อการบริหารสภาพคล่อง ตอ้งมีการก าหนดวงเงิน เงื่อนไข และ
อตัราส่วนในการท าธุรกรรมดงักล่าวเมื่อเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นที่มอบหมายให้ลงทุน และมีขอ้ความแสดง
ความยินยอมของลูกคา้ในการมอบหมายให้บริษทัจดัการกองทนุส่วนบุคคลด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 76/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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(6)  มีขอ้ความที่แสดงว่าในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์นท าให้บริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลมีหน้าที่ตอ้งด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ภายใตก้ารจดัการ หรือไม่สามารถด ารงฐานะ 
ทางการเงินตามกฎหมายอ่ืนที่ก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวจนเป็นเหตุให้ตอ้งระงบัการประกอบ 
ธุรกิจนั้น ให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการตามที่ลูกคา้แจง้ความประสงคไ์วด้งัน้ี และให้ 
ลูกคา้มีสิทธิบอกเลิกสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดโ้ดยบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะ  
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกคา้อนัเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว 
         (ก)  จดัให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอ่ืนเขา้จดัการเงินทุนของลูกคา้แทน 
         (ข)  เปล่ียนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 

หมวด 4 
อ านาจของส านกังาน 

___________________________ 

  ขอ้ 38   ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ  
ในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่ก าหนดในประกาศน้ีเพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ และเพื่อให้
ส านกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบตัินั้นได ้

  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบตัใินรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทาง
ปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากบริษทัจดัการปฏิบตัิตามแนวทาง
ดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าบริษทัจดัการมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออก
แนวทางนั้น 

ขอ้ 39   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยอย่างใด 
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจที่จะไม่อนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม 
ตามค าขอได ้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2562  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (1)  กองทุนรวมที่ขออนุมตัิจดัตั้งมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ 
เงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุมตัิตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือ 
เน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิ 
หรือหลกัเกณฑท์ี่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐที่เก่ียวขอ้ง 
กบัตลาดทุน 
  (3)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการ 
ตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 40   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานว่าบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ไม่ปฏิบตัิให้ถูกตอ้งตามประกาศน้ี ซ่ึงมีนยัส าคญัต่อการพิจารณาอนุมตัิค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม่  
ให้ส านกังานมีอ านาจที่จะไม่อนุมตัิค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ที่บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นต่อ 
ส านกังานหรือส่ังระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวมแลว้
ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกต่อประชาชน 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

___________________________ 

  ขอ้ 41   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าส่ัง และหนงัสือเวียน ที่ออก หรือวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 27/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 17/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้ง 
จดัการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุนซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบั

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 58/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพ่ือผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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ไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีค าส่ังและหนงัสือเวียนที่ออก
หรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 42   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 17/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง จดัการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย ลงวนัที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ในส่วนที่เก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมตาม 
ประกาศดงักล่าว หรืออา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


