
ภาคผนวก 1  
[แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทธ. 30/2564ห] 

รายการขออนุญาตหรือแจ้งต่อส านักงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ 

ในการขออนุญาตหรือแจง้ท่ีเป็นกรณีท่ีก าหนดในภาคผนวกน้ี ใหผู้ข้ออนุญาตหรือแจง้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบคุคล ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 
 
 
 

ขอ้ 3(2) การขอผอ่นผนัคุณสมบติัของผูข้อรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

ขอ้ 4  การยื่นค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
ขอ้ 6 
 

การแจง้ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะรับฝากทรัพยสิ์นของลกูคา้ท่ีตนเองเป็น
ผูบ้ริหารจดัการกองทนุส่วนบคุคล 

ขอ้ 7  การแจง้การเปล่ียนแปลงระบบงานของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

ขอ้ 8 การแจง้ในกรณีท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่สามารถด ารงฐานะการเงินตามขอ้ 3(1) ได ้

ขอ้ 9  การขออนุญาตขยายการประกอบธุรกิจ เม่ือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นสามารถด ารงฐานะ
ทางการเงินได ้

2. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 46/2552  เร่ือง  
การเป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนัของบริษทัหลกัทรัพย์
ประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

ขอ้ 3 การจดัส่งรายละเอียดและขอบเขตการประกอบกิจการการเป็นผูป้ระกนัของกองทุน
รวมมีประกนัและหลกัฐานท่ีแสดงไดว่้ามีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 2 

3. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 54/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการตั้งตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 3 และ  
ขอ้ 7  

การขอขึ้นทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีการแตง่ตั้งเป็นตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ในประเทศ 

ขอ้ 4 และ  
ขอ้ 7  

การขอขึ้นทะเบียนเป็นตวัแทนจ าหน่ายหุ้นในประเทศ กรณีเป็นตวัแทนจ าหน่าย 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยในประเทศท่ีมี
หลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้น 

ขอ้ 10 การขออนุญาตให้ตวัแทนจ ำหน่ำยหุ้นในประเทศปฏิบติังานต่อไปจนกว่าจะแลว้เสร็จ 
ในกรณีท่ีตวัแทนจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวถูกส่ังพกัการปฏิบติังานจากส านกังาน 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
4. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 72/2552  เร่ือง  
การจดัสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนท่ีจดัจ าหน่าย ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม  
พ.ศ. 2552  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

ขอ้ 7(2) (ข) การจดัส่งรายงานโดยสรุปเก่ียวกบัการจดัหาหุ้นตามขอ้ 3 หรือขอ้ 6 

5. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 73/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพ่ือ 
ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 
 

 

ขอ้ 2 การย่ืนค าขอจดัตั้งกองทุนรวมทกุกองทนุภายใตโ้ครงการจดัการกองทนุรวมเดียวกนั  

ขอ้ 4  
วรรคหน่ึง 

การจดัส่งหนงัสือช้ีชวนเป็นภาษาไทยก่อนวนัเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน
คร้ังแรก 

ขอ้ 4  
วรรคสอง 

การจดัส่งหนงัสือช้ีชวนรวมทั้งรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีได้
แกไ้ขเพ่ิมเติม  

ขอ้ 5  
วรรคหน่ึง 
และวรรคสอง 

การขอรับความเห็นชอบเพื่อแกไ้ขอตัราส่วนในโครงการจดัการกองทุนรวม  

ขอ้ 8 การรายงานเก่ียวกบัการถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวม กรณีท่ีกองทุนรวมทุก
กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการถือหุ้นของบริษทัจดทะเบียน
บริษทัใดบริษทัหน่ึงรวมกนัถึงจ านวนท่ีตอ้งรายงานการไดม้าซ่ึงหุ้นของบริษทั  
จดทะเบียนนั้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี 
กจ. 58/2545  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ของกิจการ ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2545 

ขอ้ 10  การขอรับความเห็นชอบการหกักลบลบหน้ีกบับริษทัจดัการ 

ขอ้ 16  
วรรคสาม 

การขอผอ่นผนัการบงัคบัไถ่ถอนหน่วยลงทนุจากผูถื้อหน่วยลงทุนและการช าระเงิน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการท าค าเสนอซ้ือหุ้นของบริษทัจดทะเบียนตาม 
ขอ้ 16 วรรคหน่ึง เป็นผลจากการท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้บริษทัจดทะเบียนถอน
หุ้นของตนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้และมีผูถื้อหน่วยลงทุนบางรายมิได้
แจง้ความจ านงในการขายหน่วยลงทุนในวนัก่อนวนัสุดทา้ยของระยะเวลารับซ้ือตาม
ค าเสนอซ้ือนั้น   
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 17  
วรรคสอง 

การขออนุญาตเม่ือมีเหตุตอ้งเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์และแตง่ตั้งผูดู้แล
ผลประโยชน์อืน่แทน 

ขอ้ 17  
วรรคสาม 

การขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาด
คุณสมบติัและมิไดมี้การแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ขอ้ 20 การจดัส่งหนงัสือแจง้การเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 18(1) หรือ (3)  

ขอ้ 21(1) การแจง้การประกาศเจตนาว่าจะเลิกกองทุนรวมในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงค ์
จะเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 18(2)   

ขอ้ 21(2) การแจง้การสงวนสิทธิท่ีจะไมข่ายหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงค ์
จะเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 18(2)   

ขอ้ 21(3) การแจง้การเลิกกองทุนรวม เม่ือกองทุนรวมทุกกองทุนไม่มีหุ้นของบริษทั 
จดทะเบียนนั้นเหลืออยู ่และบริษทัจดทะเบียนไม่ประสงคจ์ะให้กองทุนรวมนั้น
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัตนต่อไปตามขอ้ 18(2) 

ขอ้ 22 การแจง้การเลิกกองทุนรวมเม่ือมีการเพิกถอนหุ้นของบริษทัจดทะเบียนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 19 

ขอ้ 24  การขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้ 20 ขอ้ 21 และขอ้ 22 

6. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 74/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทนุรวม 
เพื่อผูล้งทนุซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 

ขอ้ 2 การจดัส่งเอกสารหลกัฐานเม่ือบริษทัจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมเร่ิมขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทนุต่างดา้ว  

7. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 75/2552  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 

ขอ้ 9  
วรรคสอง 

การจดัส่งหนงัสือขอผ่อนผนัระยะเวลาการช าระบญัชี ในกรณีท่ีผูช้  าระบญัชี  
ไม่สามารถช าระบญัชีให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามขอ้ 9 วรรคหน่ึง 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
8. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 22/2553  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าส าหรับผูไ้ดรั้บ
การจดทะเบียนเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และผูค้า้
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 
 

ขอ้ 16  การขอผอ่นผนัใหผู้ค้า้สัญญาไม่ตอ้งจดัให้มีผูป้ระสานงานเป็นการชัว่คราว 

9.ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ/น/ข. 24/2553  เร่ือง  
การซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และการให้บริการดา้นสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้โดยบริษทัหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

 

ขอ้ 9 การยื่นค าขออนุญาตซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 6  

ขอ้ 16 การแจง้ลกัษณะและขอบเขตของการให้บริการดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามหมวด 2  

10. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2553  เร่ือง  
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือตนเอง ลงวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ. 2553 

 

ขอ้ 7 และ 
ขอ้ 10 
 

การย่ืนค าขออนุญาตซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 7 ของตวัแทนซ้ือขาย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 

11. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 10/2554  เร่ือง  
การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพ่ิมเติม
รายการทางทะเบียน ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

ขอ้ 5(1) การยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทนุรวมคาร์บอน  

ขอ้ 9 การยื่นค าขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยห์รือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีการจดทะเบียนไวแ้ลว้ 

ขอ้ 10  
วรรคสอง 

การย่ืนค าขอจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลของกองทุนรวมคาร์บอนท่ีมีการ 
จดทะเบียนไวแ้ลว้  

ขอ้ 13 การยื่นค าขอรับใบแทนในกรณีท่ีหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น
กองทุนรวมหรือหลกัฐานการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ 
สูญหายหรือถูกท าลาย 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 14 การขอตรวจดู หรือขอคดัและรับรองส าเนาเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการรับจด

ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทนุรวม หรือการรับจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ี
จดทะเบียนไว ้

12. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 39/2555  เร่ือง  
การจดัให้มีหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบธุรกิจ  
ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 5(8) การจดัส่งรายงานการก ากบัดูแลการปฏิบติังานประจ าปี (annual compliance report) 
ขอ้ 5(9) การรายงานโดยไม่ชกัชา้ในกรณีท่ีพบการปฏิบติัท่ีเขา้ข่ายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตามเกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
13. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 42 /2555  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมคาร์บอน  
ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

ขอ้ 6    การย่ืนค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม  
ขอ้ 16(1) (ค)  
ประกอบ 
ขอ้ 56 

การขอผอ่นผนัการด ารงมูลค่าการลงทุน เม่ือมีเหตุสุดวิสัยท่ีท าให้ไม่สามารถด ารง
อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัได ้

ขอ้ 17(5) การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในบตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุน 

เป็นผูอ้อก ซ่ึงเขา้ลกัษณะของตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
ขอ้ 17(6) การขอรับความเห็นชอบการลงทุนในตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร 

บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ หรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย 
หรือผูค้  ้าประกนั ซ่ึงเขา้ลกัษณะของตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

ขอ้ 19(3) การย่ืนค าขอแกไ้ขเพ่ิมเติมเงินทุนโครงการของกองทุนรวม 
ขอ้ 24(1)  
ประกอบ 
ขอ้ 56 

การขอผอ่นผนัการเลิกกองทุนรวม เม่ือจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกว่า 
10 ราย 

ขอ้ 26  
วรรคหน่ึง 

การช้ีแจง แกไ้ข หรือส่งเอกสารหลกัฐานอ่ืนเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานแจง้ให ้
บริษทัจดัการด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้ 26  
วรรคสอง 

การแสดงให้ส านกังานเห็นว่ามีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจ าเป็นและสมควร เม่ือบริษทั
จดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการตามระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ตามขอ้ 26 วรรคหน่ึง 
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ขอ้ 28 การขอผ่อนผนัไม่น าหลกัเกณฑ์ตามประกาศท่ี ทน. 42/2555 มาใชพ้ิจารณากบั 

ค าขอ หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศท่ี ทน. 42/2555 มาใชบ้งัคบักบัการขอจดัตั้ง
กองทุนรวม 

ขอ้ 29  การจดัส่งเอกสารหรือขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวม ในกรณีท่ีส านกังานเห็นว่า 
เอกสารหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัจดัการกองทุนรวมมีขอ้มูลไม่ครบถว้น  
มีขอ้ความคลุมเครือไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือกรณีอื่นใด  

ท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทนุ หรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน 
ขอ้ 32 การรายงานการยติุการขายหน่วยลงทุนและการยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม 
ขอ้ 33  
วรรคหน่ึง 
และวรรคสอง 

การรายงานเม่ือมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 10 ราย 
เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทุนรวม 

ขอ้ 44 การจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 
ขอ้ 46 การรายงานความคืบหนา้ของโครงการหรือกิจกรรม ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทนุใน

ทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญาเป็นบริษทัที่ด าเนินโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เม่ือโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะท าใหบ้ริษทันั้นไดรั้บ
คาร์บอนเครดิตยงัไม่ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไดรั้บการ
รับรองแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บคาร์บอนเครดิต  

ขอ้ 47 การรายงานเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของ
ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทนุหรือมีไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั หรือตามท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 

ขอ้ 52 
ประกอบ 
ขอ้ 24 

การรายงานเม่ือเกิดกรณีตามขอ้ 24 หรือกรณีอื่นใดท่ีอาจท าใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม 

ขอ้ 53 การจดัส่งหนงัสือแจง้การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการ
หรือเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
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ขอ้ 54  
วรรคสอง (1) 

การช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานส่ังการใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการดงักล่าว 

14. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง  
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

ขอ้ 8  
วรรคสาม 

การขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 

ขอ้ 21 การขอผอ่นผนัไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 มาใชพ้ิจารณาค าขอ
อนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศท่ี ทจ. 49/2555 มาใชบ้งัคบักบัการเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ท่ีไดรั้บอนุญาต 

ขอ้ 23(1) การช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานส่ังใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต 
กรรมการ หรือผูบ้ริหาร ด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้ 25(4/1) 
(ค) 

การขอความเห็นชอบการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายตามกรณีท่ีส านกังาน
ก าหนด ก่อนท าการโฆษณาหรือจดัให้มีการส่งเสริมการขายนั้น  

ขอ้ 25/1(4) การขอผอ่นผนัการโฆษณาของผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีมีลกัษณะช้ีน าหรือประกนั
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน 

ขอ้ 31(2) การรายงานการถือหน่วยทรัสตท่ี์ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
ประกาศท่ี ทจ. 49/2555 

ขอ้ 34  การจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ลงนามแลว้ 
ขอ้ 35  
วรรคสอง 

การยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ขอ้ 39 การจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาดงักล่าว 
ขอ้ 40  การแจง้การเปล่ียนแปลงทรัสตีตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายก าหนด 
ขอ้ 40/1  
วรรคสอง (2) 

การรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหตใุนการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ในกรณีท่ี
กองทรัสตมี์ความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวตามขอ้ 10(3) (ก) 
การแจง้แนวทางการด าเนินการและการรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการ
ดงักล่าวของกองทรัสตใ์นระหว่างการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ในกรณีท่ี
กองทรัสตมี์ความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวตามขอ้ 10(3) (ก) 
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ขอ้ 47  การขอผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนดในประกาศท่ี  

ทจ. 49/2555 
ขอ้ 48  
วรรคหน่ึง (1) 

การช้ีแจง หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดให้ผูย้ืน่แบบ
แสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงักล่าว 

15. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 3/2556  เร่ือง 
หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ลงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 4/1 การขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศท่ี ทน. 3/2556 ส าหรับกองทุน
รวมท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้ 11  
วรรคสาม 

การขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) 
ส าหรับกองทุนรวมตามขอ้ 11 วรรคหน่ึงหรือวรรคสองท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน 

16. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 31/2556  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารขออนุญาตและการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบธุรกิจมี
ส านกังานสาขา ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 7(4) การขอผอ่นผนัในกรณีท่ีมีผลการประเมินจากการตรวจสอบโดยส านกังานในคราว
ล่าสุดในเร่ืองการจดัการความเส่ียงทางดา้นการปฏิบติังาน (operational risk) และ
การจดัการความเส่ียงดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ (customer relationship risk) เกินกว่าระดบั
ปานกลางหรือระดบัท่ียอมรับได ้

ขอ้ 7(8) การขอผอ่นผนัในกรณีท่ีอยูร่ะหว่างถูกส านกังานส่ังให้แกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบ
ควบคุมภายใน การก ากบัดูแลการปฏิบติังาน หรือการจดัเกบ็ขอ้มูลหรือเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และอยูร่ะหว่างการด าเนินการแกไ้ขตามค าส่ัง
ดงักล่าว 

ขอ้ 8(1) การแจง้รายละเอียดการมีส านกังานสาขาในประเทศ  

ขอ้ 8(2) การยื่นค าขออนุญาตการมีส านกังานสาขาในต่างประเทศ  
ขอ้ 10  การแจง้รายละเอียดการขยายขอบเขตการให้บริการท่ีมากกว่าสาขาเฉพาะออนไลน์ 

ท่ีเปิดด าเนินการอยูแ่ลว้ 
ขอ้ 11(4) การรายงานในกรณีท่ีส านกังานสาขาในต่างประเทศถูกหน่วยงานก ากบัดูแล 

ตลาดทุนหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีส านกังานสาขาใน
ต่างประเทศตั้งอยู ่ส่ังลงโทษหรือส่ังให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ ท่ีมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของส านกังานสาขาในต่างประเทศ 
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ขอ้ 12(2)  การขอผอ่นผนัในกรณีท่ีส านกังานสาขาในต่างประเทศตอ้งจดัใหมี้ผูจ้ดัการ

ส านกังานสาขาเพ่ือปฏิบติังานประจ าให้ส านกังานสาขาแห่งนั้นเพียงแห่งเดียว  
ขอ้ 13(3) การขอผอ่นผนัระยะเวลาในการด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการส านกังานสาขารายใหม่ 

หรือผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานรายใหม่  
ขอ้ 16  การแจง้วนัปิดท าการของส านกังานสาขาในประเทศหรือส านกังานสาขาใน

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
ขอ้ 17(1) การขอผอ่นผนัระยะเวลาในการปิดประกาศการปิดส านกังานสาขาไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ 

ท่ีท าการของส านกังานสาขา 
ขอ้ 19  
วรรคสอง 

การแจง้รายละเอียดการมีส านกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ  
 
 
 

ขอ้ 20 การรายงานในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจถูกหน่วยงานก ากบัดูแลตลาดทุนหรือ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีส านกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ
ตั้งอยู ่ส่ังลงโทษหรือส่ังให้กระท าการหรืองดเวน้กระท าการใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานของส านกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ 

ขอ้ 22 การแจง้วนัปิดท าการของส านกังานผูแ้ทนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราว
หรือถาวร 

17. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 35/2556  เร่ือง 
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน  
และการให้บริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

ขอ้ 5(6) การจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้ 11  
วรรคสาม (1) 

การรายงานการเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการ
ประกอบธุรกิจหรือเปล่ียนแปลงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีร่วมกนัให้บริการต่อลูกคา้ 

ขอ้ 11  
วรรคสาม (2) 

การรายงานการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการให้บคุคลอืน่ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจ 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 18(5) (ง) การรายงานการลงโทษกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุลากร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตามความเหมาะสม ตามขอ้ 18(5) (ก) 
การรายงานการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยผลประโยชน์แก่ลูกคา้ (ถา้มี)  
ตามขอ้ 18(5) (ข) 
การรายงานการทบทวนระบบงานและมาตรการดงักล่าว รวมทั้งเสนอการปรับปรุง
แกไ้ข เพื่อป้องกนัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามระบบงานและมาตรการท่ีก าหนดไว้
ตามขอ้ 18(5) (ค) 

ขอ้ 25/2(3)  
วรรคหน่ึง 

การรายงานผลการด าเนินการในการติดตามดูแลการกระท าของบริษทัจดัการกองทนุ
รวมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และท่ีอาจมี
ลกัษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชนอ์นัพึงไดรั้บ 

ขอ้ 25/2(3) 
วรรคสอง 

การรายงานในกรณีท่ีพบการกระท าของบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ และท่ีอาจมีลกัษณะไม่เป็นธรรม
หรืออาจท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์อนัพึงไดรั้บ 

ขอ้ 46(3) การขอผอ่นผนัการโฆษณาของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจาก 
การลงทุน 
 

18. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทลธ. 8/2557  เร่ือง 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวนัท่ี 3 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

ขอ้ 13  การผอ่นผนัคุณสมบติัของบคุลากรซ่ึงปฏิบติังานตามขอ้ 4(1) (2) หรือ (3)  

ขอ้ 22(1) การรายงานเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายใหป้ฏิบติังาน ไม่มีคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม 
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
หรือมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

ขอ้ 22(2) การรายงานเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงว่าบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายใหป้ฏิบติังาน มีลกัษณะตอ้งห้ามกลุ่มท่ี 1 ตามขอ้ 29 หรือ 
กลุ่มท่ี 2 ตามขอ้ 30 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
19. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 87/2558 เร่ือง  
การลงทุนของกองทุน ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

ขอ้ 8  การยื่นค าขอผอ่นผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบตามประกาศท่ี ทน. 87/2558 
ขอ้ 9  
วรรคสอง 

การขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตาม
ประเภททรัพยสิ์น (product limit) หรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมี
ส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) ตามส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ของ
ภาคผนวก 4-retail MF หรือส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ของภาคผนวก 4-AI  ในกรณีเป็น
กองทุนรวมส าหรับผูล้งทนุในต่างประเทศ (Country Fund) 

ขอ้ 16  
วรรคหน่ึง (1) 

การจดัส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทนุส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน เม่ือไม่สามารถด ารงอายเุฉล่ีย
ของทรัพยสิ์นท่ีลงทนุตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 2   

ขอ้ 16  
วรรคหน่ึง  
(2) วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจด าเนินการ ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอื่นใดท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (2) วรรคหน่ึง หรือบริษทัจดัการมีความเห็น
ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทุน  

ขอ้ 16  
วรรคสอง (2) 
ประกอบ 
ขอ้ 16  
วรรคหน่ึง (1) 

การจดัส่งรายงานของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทนุส ารองเล้ียงชีพท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน ในระหว่างท่ีบริษทัจดัการไม่
สามารถแกไ้ขอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในภาคผนวก 2 
ได ้

ขอ้ 17  
วรรคหน่ึง (3)  
วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีขาด
คุณสมบติั พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษทั
จดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัให้เป็นไปตาม (2) (ข) 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 17  
วรรคสอง 
ประกอบ 
ขอ้ 17  
วรรคหน่ึง (1) 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรัพยสิ์นขาด
คุณสมบติัตามขอ้ 17 วรรคหน่ึง (1) ของกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงิน 

ขอ้ 17  
วรรคสอง 
ประกอบ 
ขอ้ 17  
วรรคหน่ึง (3) 
วรรคหน่ึง 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีขาด
คุณสมบติัหรือทรัพยสิ์นท่ีมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนด รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นออกไปหรือวนัท่ีทรัพยสิ์นมีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 17 (3) วรรคหน่ึง ของกองทุนรวม 
ตลาดเงินหรือกองทนุส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในลกัษณะเดียวกบั
กองทุนรวมตลาดเงิน  

ขอ้ 18  
วรรคหน่ึง (4) 
วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน ในกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดตาม (3) (ก) (ข) 
หรือ (ค) ได ้

ขอ้ 18  
วรรคหน่ึง  
(5) (ก) 

การขอผอ่นผนัการงดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุ้นท่ีมีจ านวนเกินอตัราส่วน 
การลงทุน 
 
 

ขอ้ 18  
วรรคสอง 
ประกอบ 
ขอ้ 18  
วรรคหน่ึง (1)  

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุน
ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (1) ของกองทุนรวมตลาด
เงินหรือกองทนุส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบั 
กองทุนรวมตลาดเงิน 
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ขอ้ 18  
 วรรคสอง 
ประกอบ 
ขอ้ 18  
วรรคหน่ึง (4) 
วรรคหน่ึง 

การจดัส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนตามขอ้ 18 วรรคหน่ึง (4) วรรคหน่ึง ของกองทนุรวมตลาดเงินหรือกองทนุ
ส ารองเล้ียงชีพอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 

ขอ้ 18/2(3)  
วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทนุ 
(concentration limit) พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งหลงัวนัท่ี 16 มกราคม 
พ.ศ. 2559   

ขอ้ 19(1) 
ประกอบ 
ขอ้ 18  

การจดัส่งรายงานตามขอ้ 18 ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผู ้
ถือหลกัทรัพยต์ามสัดส่วนท่ีมีอยูเ่ดิม จนเป็นเหตใุห้การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน 

ขอ้ 19(2)  
ประกอบ 
ขอ้ 18 

การจดัส่งรายงานตามขอ้ 18 ในกรณีท่ีกองทุนไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการบริจาค  
จนเป็นเหตใุห้การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

ขอ้ 20 

ประกอบ 
ขอ้ 17(2) และ 

ขอ้ 16  
วรรคหน่ึง  
(2) วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจด าเนินการ ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอื่นใดท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัได ้
หรือบริษทัจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
ผูล้งทุน 
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ขอ้ 20 

ประกอบขอ้ 
18 วรรคหน่ึง
(3) (ข) หรือ (ค) 
และขอ้ 16 
วรรคหน่ึง (2) 
วรรคสอง 

การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัการใชดุ้ลยพินิจด าเนินการ ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอื่นใดท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ท่ีก าหนดได ้หรือบริษทัจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทนุ 

ขอ้ 21(1) การจดัส่งรายงานเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

20. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 88/2558 เร่ือง  
การจดัตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไปและเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่ 
รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 3(1)  
วรรคสอง 

การขอผอ่นผนัในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบติั
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ส าหรับการจดัตั้งกองทนุรวมท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยลงทนุทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้ 29  
วรรคสอง 

การแจง้การส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม ในกรณีท่ีกองทุนรวม 
มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผูล้งทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย 

ขอ้ 29 วรรคส่ี การขอผอ่นผนัเหตุในการส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทนุรวมหรือการ
ด าเนินการตามขอ้ 29 วรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสาม ในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้ง
กองทุนรวมส าหรับผูล้งทนุในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน 
 

ขอ้ 30  การขอผอ่นผนัการส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม ในกรณีท่ีส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแลว้  หากปรากฏว่าการขายหน่วย
ลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากขอ้ 29 ไม่เป็นไปตามประกาศท่ี 
ทน.88/2558  ประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ หรือไม่เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากส านกังาน 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 31  
วรรคหน่ึง
และวรรคสอง 

การขอผอ่นผนัการส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม ในกรณีท่ีปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานว่าการยื่นค าขออนุมติัในลกัษณะท่ีจะไดรั้บการอนุมติัเป็น
การทัว่ไป ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3 หรือมี
ขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าให้พิจารณาไดว่้าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ท่ี
แทจ้ริงของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 33 การรายงานการยติุการขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
21. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 27/2559  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 9(3) การขอผอ่นผนัไม่น าการถือหุ้น การส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือการมีส่วน
ไดส่้วนเสียของบคุคลมาพจิารณาเป็นลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ของผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 8 

ขอ้ 21(3) (ก) 
3. 

การขอความเห็นชอบของกองทนุหรือนิติบุคคลตามขอ้ 21(3) (ก) 1. ท่ีไม่มี
หน่วยงานก ากบัดูแลโดยตรง ซ่ึงเป็นบคุคลท่ีตอ้งห้ามจดัสรรตามขอ้ 20(2) เพื่อให้
ไดรั้บการจดัสรรหุ้นหรือหน่วยทรัสต์ท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยรั์บจดัจ าหน่าย 

22. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2560  เร่ือง  
การให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560  และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม 

ขอ้ 16 การแจง้ช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศ  

23. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 15/2560  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพ่ือ 
ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 

ขอ้ 8 การขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศท่ี ทน. 15/2560  หรือหลกัเกณฑ์
เพ่ิมเติมอ่ืนใดท่ีออกตามประกาศดงักล่าว ส าหรับการจดัการกองทนุรวมท่ีมีการขาย
หน่วยลงทนุทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ขอ้ 10  
วรรคสอง (1) 

การช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานส่ังการใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการดงักล่าว 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
24. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2561  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตั้งตวัแทนในการอ านวยความสะดวก
การรับส่งค าส่ังซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลงวนัท่ี  
4 มกราคม พ.ศ. 2561 

ขอ้ 7  การแจง้การตั้งตวัแทนหรือยกเลิกการตั้งตวัแทนในการอ านวยความสะดวกการ
รับส่งค าส่ังซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 
 
 

25. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2561  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุน
รวมและทรัสตท่ี์มีการลงทนุในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 16  การจดัส่งหนงัสือรับรองงบการเงิน 
ขอ้ 17  การจดัส่งการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ  

(Interim Management Discussion and Analysis) 
ขอ้ 30 การแจง้เหตุท่ีท าใหห้นา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานส้ินสุดลงตามขอ้ 29 
ขอ้ 31 การขอผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลในรายงานตามท่ีก าหนดใน 

ประกาศท่ี ทน. 20/2561 
ขอ้ 32 การขอผอ่นผนัการจดัส่งหรือเปิดเผยรายงานท่ีก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 20/2561 

26. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 60/2561  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผูรั้บ
ด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561  

ขอ้ 11 การขออนุญาตก่อนการมอบหมายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจให้บคุคลอื่น
เป็นผูรั้บด าเนินการ 

ขอ้ 23 การแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการมอบหมายให้บคุคลอื่นเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ การแจง้การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั และการ
แจง้การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูรั้บด าเนินการช่วง  

27. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 15/2562  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 5(1)  
ประกอบ 
ขอ้ 14 

การขอผอ่นผนัก าหนดเวลาในการส่งมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของ
กองทุนรวมให้แก่ผูช้  าระบญัชี 

ขอ้ 5(2)  
ประกอบ 
ขอ้ 14 

การขอผอ่นผนัก าหนดเวลาในการส่งมอบงบการเงินของกองทนุรวมให้แก่ผูช้  าระ
บญัชี 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 9  
วรรคหน่ึง
และวรรคสอง 
ประกอบ 
ขอ้ 14 

การขอผอ่นผนัก าหนดเวลาในการจดัส่งส าเนาเอกสารและส าเนางบการเงินให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ขอ้ 13(2)(ก) การแจง้การแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีรายใหม่ กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน  

 
ขอ้ 13 และ 
ขอ้ 14 

การขอผอ่นผนัก าหนดเวลาการส่งมอบรายงานการช าระบญัชีเท่าท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้บริษทัจดัการ การแต่งตั้ง 
ผูช้  าระบญัชีรายใหม่ การแจง้การแต่งตั้งผูช้  าระบญัชีรายใหม่ และการส่งมอบ
เอกสารหลกัฐานต่างๆ ของกองทนุรวมและรายงานการช าระบญัชีเท่าท่ีไดด้ าเนินการ
ไปแลว้ให้แก่ผูช้  าระบญัชีรายใหม่ 

28. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2562  เร่ือง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบคราวดฟั์นดิง  
ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2562  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 5(4) การจดัส่งขอ้มูล รายงาน หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีส านกังานก าหนดให้
ผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้ 8  การขอผ่อนผนัการเสนอขายหลกัทรัพยค์ราวด์ฟันดิงผ่านผูใ้ห้บริการระบบ 
คราวดฟั์นดิงท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามภาค 3 เพียงรายเดียว 

ขอ้ 14 การจดัส่งร่างขอ้ก าหนดสิทธิและร่างสัญญาแตง่ตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูก่้อนการเสนอขาย
หุ้นกูค้ราวดฟั์นดิงท่ีเป็นหุ้นกูมี้ประกนัหรือหุ้นกูท่ี้จดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

ขอ้ 16(1)  การรายงานผลการขายหุ้นคราวดฟั์นดิงโดยบริษทัจ ากดัท่ีออกหุน้ 
ขอ้ 19 การยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 
ขอ้ 24  การยื่นค าขอต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง 
ขอ้ 25 การขอความเห็นชอบระบบงานส่วนเพ่ิมส าหรับการใหบ้ริการหุ้นกูค้ราวดฟั์นดิง 
ขอ้ 28 การขออนุญาตประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการใหบ้ริการระบบคราวดฟั์นดิง 

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบ   
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 31(4) (ค) การขอความเห็นชอบเป็นบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บรักษาเงินจองซ้ือหลกัทรัพยข์อง

สมาชิก 
ขอ้ 35(3)  การขอผอ่นผนัการโฆษณาของผูใ้ห้บริการระบบคราวดฟั์นดิง ท่ีมีลกัษณะช้ีน าหรือ

ประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุน 
ขอ้ 50 การจดัท าและเปิดเผยรายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบ 

คราวดฟั์นดิง 
 

ขอ้ 51(1) การช้ีแจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือส านกังานใหผู้ใ้ห้บริการระบบ
คราวดฟั์นดิงด าเนินการดงักล่าว ในกรณีท่ีผูใ้ห้บริการระบบคราวด์ฟันดิงไม่สามารถ
ด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามขอ้ 18 หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในประกาศท่ี  
ทจ. 21/2562 อยา่งไม่เหมาะสมดว้ยความบกพร่อง หรือไม่ครบถว้น หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศท่ี ทจ. 21/2562 

29. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 36/2562  เร่ือง  
การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 34(1)  การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าขอ้จ ากดัตามขอ้ 27 หรือ 
ขอ้ 28 

ขอ้ 35(2) การขอผอ่นผนัการด ารงมูลค่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นหลกั 
ขอ้ 36(2) การขอรับความเห็นชอบในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมอยูใ่นบงัคบัแห่ง

ทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ 
ขอ้ 36(3) การขอรับความเห็นชอบในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมเป็นท่ีดินว่างเปล่า 
ขอ้ 40 การขอผอ่นผนัการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ในขอ้ 39 
ขอ้ 44 การขอผอ่นผนัการถืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน 

หรือสิทธิเหนือพ้ืนดินไม่ถึง 1 ปี 
ขอ้ 45(2)  การขอผอ่นผนัการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 46 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 50(3)  
ประกอบ 
ขอ้ 50(2) 

การจดัส่งขอ้มูลตามขอ้ 50(2) 
 

ขอ้ 63  การรายงานการใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
การรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือมีความ
คืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิดงักล่าว   

ขอ้ 83 การยื่นค าขออนุมติัเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
ขอ้ 87(1) การจดัส่งหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ขอ้ 96 การขอผอ่นผนัวิธีการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
ประกาศท่ี ทน. 36/2562 

ขอ้ 99(1) การช้ีแจง แสดงเหตผุลขอ้เทจ็จริง และหลกัฐาน ในกรณีท่ีส านกังานแจง้ใหบ้ริษทั
จดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการดงักล่าว 

30. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2562  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562   

ขอ้ 12(4) (ข) 
ประกอบ 
ขอ้ 130 

การขอผ่อนผนัการด าเนินการเพ่ือให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจาย
ต่อผูล้งทุนทัว่ไป และการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดเขา้จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 13(2) (ค)  การขอรับความเห็นชอบในการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามสิทธิและ
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนั 

ขอ้ 17 การยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ขอ้ 20  การขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศท่ี ทน. 38/2562  
ขอ้ 25 และ 
ขอ้ 26(1) 

การรายงานการยติุการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจดัตั้งกองทนุรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขอ้ 28(3)  
ขอ้ 29 และ 
ขอ้ 30  

การแจง้การส้ินสุดของการเสนอขายหน่วยลงทนุ แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทนุรวม
ตามขอ้ 29 
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  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 33(1) การขอความเห็นชอบกระบวนการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ขอ้ 41(1) และ
ขอ้ 21 

การขอความเห็นชอบแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงมีการเผยแพร่ตาม 
ขอ้ 21 

ขอ้ 41(2)  การแจง้การการระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  

ขอ้ 55(1) การรายงานการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าขอ้จ ากดัตามขอ้ 46 ขอ้ 47 
หรือขอ้ 48 

ขอ้ 66 

ประกอบ 
ขอ้ 130 

การขอผอ่นผนัการเขา้ท าสัญญาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของกองทนุรวมเป็นคร้ังแรก 

ขอ้ 67 (2) 
ประกอบ 
ขอ้ 130 

การขอรับความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษทัจดัการจะไม่ด ารงมูลค่าการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของ 
กองทนุรวม   

ขอ้ 84 การรายงานการใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

การรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือมีความ
คืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิดงักล่าว   

ขอ้ 107 การยื่นค าขออนุมติัเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ขอ้ 114  การแจง้การส้ินสุดของการอนุมติัให้เพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้ 113(2) 

ขอ้ 120(1) 
ประกอบ 
ขอ้ 130 

การขอผอ่นผนัการเลิกกองทุนรวม เม่ือจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 
35 ราย 

ขอ้ 121  การรายงานเหตุการณ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน อนัมีหรือจะมีผลกระทบ 
ต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตดัสินใจลงทนุหรือต่อการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน   



21 
 

  ประกาศ ขอ้ ประเภทค าขอ/ขอ้มูล/รายงาน 
ขอ้ 124 การยื่นค าขอผอ่นผนัไมน่ าหลกัเกณฑต์ามประกาศท่ี ทน. 38/2562 มาใชพ้ิจารณากบั

ค าขอ หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศท่ี ทน. 38/2562 มาใชบ้งัคบักบัการขอจดัตั้ง
กองทุนรวม 

ขอ้ 126 การยื่นค าขอผอ่นผนัตามขอ้ 124 ในกรณีการอนุมติัใหเ้พ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม 

31. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2564  เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทนุทัว่ไป กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  
และกองทุนส่วนบคุคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

ขอ้ 10  
วรรคสอง 

การแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือค าส่ัง ท่ีเป็นมาตรการชัว่คราว แทนการด าเนินการเพื่อใหมี้การแกไ้ข
โครงการหรือขอ้ผกูพนั 

ขอ้ 19(2) การขอผอ่นผนัเวลาการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทนุตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ 
หรือการหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม
พิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงตาม 
ขอ้ 19(2) 

ขอ้ 21  
วรรคสอง 

การขอรับความเห็นชอบก่อนด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคร้ัง ให้ผูถื้อ 
หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการท่ีต่างกนัส าหรับหน่วยลงทุนท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนั 

ขอ้ 33 การขอผอ่นผนัในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบติั
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศท่ี ทน. 11/2564 หรือหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมอ่ืนใดท่ี
ออกตามประกาศท่ี ทน. 11/2564 ส าหรับการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยลงทนุทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้ 36  
วรรคสอง (1) 

การช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีส านกังานส่ังการใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการดงักล่าว 

 
 


