
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ที่ กน. 30/2547 
   เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

 
 
           

 โดยที่การกํากบัดูแลธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจดัการเงินทุนของบุคคลอื่น ไมวาจะเปนการ
จัดการกองทนุรวมหรือการจดัการกองทุนสวนบุคคล ตางมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองและรักษา
ผลประโยชนที่ดีที่สุดของผูลงทุน ภายใตกรอบของกฎเกณฑที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูลงทุนวาบริษัทจัดการจะจัดการลงทุนใหแกผูลงทุนอยางเหมาะสมโดยมุง
คุมครองและรักษาผลประโยชนที่ดีที่สุดของผูลงทุนภายใตความเสี่ยงทีย่อมรับได  ดังนั้น ในการกํากับ
ดูแลธุรกิจการจัดการกองทนุรวมหรือการจดัการกองทุนสวนบุคคล จึงตองกําหนดกรอบของกฎเกณฑที่
เปนมาตรฐานในการจดัการ เพื่อใหบริษัทจดัการในฐานะที่ไดรับความไววางใจจากลูกคา ดําเนินการ
จัดการลงทุนโดยตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริต  และความระมัดระวัง โดยไดใชความรู
ความสามารถเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพเพื่อพทิักษผลประโยชนของผูลงทุนอยางเต็มที ่และไดมกีารเปดเผย
ขอมูลใหผูลงทุนไดรับขอมลูอยางเหมาะสมและเพียงพอ สมควรยกเลกิประกาศวาดวยการจัดตั้งและ
จัดการกองทนุตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย  ที่  กน. 
29/2547  เร่ือง  การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกีย่วกับการ
จัดการกองทนุรวมและกองทุนสวนบุคคล  ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และนํามารวมไวในประกาศ
ฉบับเดียวกัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 100 มาตรา 109 มาตรา 117 มาตรา 124 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 126(5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  มาตรา 133 วรรคสอง และมาตรา 134 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ในประกาศนี้ 
 "กองทุน"  หมายความวา  กองทุนรวม  หรือกองทุนสวนบุคคล 
 "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ"  หมายความวา  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 



 "กองทุนรวมเปด"  หมายความวา  กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 "บริษัทจัดการ"  หมายความวา  บริษัทจดัการกองทุนรวม  และบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคล 
 "บริษัทจัดการกองทุนรวม"  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 "บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคล"  หมายความวา   บริษทัหลักทรัพยทีไ่ดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล 
 "ผูจัดการกองทุน"  หมายความวา   บุคคลธรรมดาที่บริษัทจัดการมอบหมายใหมีอํานาจ
ตัดสินใจลงทนุใหแกกองทนุ 
 "สมาคม"  หมายความวา  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและ
จดทะเบยีนกับสํานักงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่
เกี่ยวกับการจดัการลงทุน 
 "ลูกคา"   หมายความวา  บุคคลที่มอบหมายใหบริษัทจัดการจัดการกองทุน 
 "ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน" (repurchase agreement)  หมายความวา  การขาย
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้โดยมีสัญญาที่จะซื้อคืนหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามวนัที่
กําหนดไวในสัญญา 
 "สํานักงาน"  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 
 ขอ 2 เพื่อใหบริษัทจัดการประกอบกจิการสมกับที่ไดรับความไววางใจจากผูลงทุนในฐานะผูมี
วิชาชีพ  บริษทัจัดการตองดาํเนินการดังตอไปนี ้
 (1) จัดใหมีระบบงานที่แสดงใหเห็นไดวามีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกและดแูลใหบุคลากรมี
คุณสมบัติเปนไปตามลักษณะงานที่ปฏิบัตมิาตรการปองกันการลวงรูขอมูลภายในระหวางหนวยงาน
และบุคลากร มาตรการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบและถวงดุลการปฏิบัติงานและเพื่อปองกันมิใหเกิด
การทําธุรกรรมที่มีลักษณะอนัอาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได 
 (2)1 2จัดใหมีบุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูจัดการกองทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงาน และจัดใหมีผูติดตอกับผูลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน เพื่อทําหนาที่ขายหรือ 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลง

วันที่ 24  เมษายน พ.ศ.2550 
2  ถูกยกเลิกเพื่อแกไขโดย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทน. 11/2551 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน  ลงวันที่ 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2551 



รับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือใหคําแนะนํา กบัผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่สํานักงาน
ประกาศกําหนด หรือทําหนาที่ชักชวนลูกคาที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนด ใหทําสัญญากับบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลโดยมีการวางแผนการลงทุนใหแกลูกคาดวย 
โดยบุคคลที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจใน
ธุรกิจการจัดการกองทุนและกฎระเบยีบที่เกี่ยวของ ตลอดจนเปนผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต และไมมี
ประวัติในทางที่เสื่อมเสีย และบุคคลที่ไดรับความเหน็ชอบดังกลาวตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
ผูลงทุนดวยความซื่อสัตย สุจริต ดวยความระมัดระวัง โดยใชความรูความสามารถเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ และตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุนหรือ             
ผูติดตอกับผูลงทุน แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 (3) กํากับดูแลและตรวจสอบใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและหลักเกณฑทีอ่อกตามกฎหมายดังกลาว รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สํานักงาน
กําหนดหรือทีส่มาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 (4) ตองไมปฏิบัติฝาฝนจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวชิาชีพที่สมาคมกําหนดใน
สวนที่เปนสาระสําคัญตอการดํารงความเปนผูมีวิชาชีพ  หรือในสวนทีจ่ะมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือ
โดยรวมของความเปนผูมวีิชาชีพ 
 
 ขอ 3 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไดรับอนุมัติจากสํานกังานใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
ตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 (1) โครงการจัดการกองทุนรวมตองมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําใหผูลงทุนสามารถเขาใจได
ถึงนโยบายการลงทุน หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือสัญญาที่กองทุนรวมมุงหมายจะลงทุน สภาพคลอง
ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุน ชนิดของหนวย
ลงทุน วิธีการซื้อขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เกี่ยวของ  เพื่อใหผูลงทุนสามารถ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับความตองการของตนได 
 (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติเกีย่วกับการขออนมุัติโครงการจัดการกองทุนรวมถูกตอง
ตามขั้นตอน วธีิการ และภายในระยะเวลา รวมทั้งไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบจนครบถวน ตามที่
สํานักงานประกาศกําหนด 
 ในการพจิารณาอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานเมือ่ไดรับ
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
อนุมัติใหเหมาะสมกับชนิดของหนวยลงทนุและผูลงทุนแตละประเภทได 
 



 ขอ 4 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนของโครงการใดแลว หากปรากฏเหตุใด
เหตุหนึ่งดังตอไปนี้  ใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสํานักงานเปนอันสิ้นสุดลง เวน
แตจะมเีหตุอันสมควรและไดรับการผอนผันจากสํานกังาน 
 (1) มูลคาของหนวยลงทุนทีข่ายไดมีจํานวนไมมากพอทีจ่ะทําใหเหมาะสมกับคาใชจายในการ
บริหารจัดการลงทุนตอไป 
 (2) ลักษณะการขายหนวยลงทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน หรือลักษณะของผูลงทุน ไมได
เปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 
 เมื่อการอนุมัตส้ิินสุดลง  ใหบริษัทจัดการดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุใหแกผูจอง
ซ้ืออยางเปนธรรมและภายในระยะเวลาอันสมควร 
 
 ขอ 53 ในการจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม บริษัทจัดการตองแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมแตละกองทุนรวม และตองมีรายการที่เพยีงพออัน
แสดงถึงลักษณะบงเฉพาะของแตละกองทนุรวม และมูลคาของกองทรัพยสิน โดยในกรณีที่ขอมูลซ่ึงจด
ทะเบียนไวนัน้มีการเปลี่ยนแปลงไป  บริษัทจัดการตองดําเนินการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการใน
ทะเบียน เพื่อทําใหขอมูลที่ปรากฏในทะเบียนเปนปจจบุัน 
 
 ขอ 6 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายดานตลาดทุนในแตละชวงเวลา  
หรือเพื่อใหผูลงทุนเกิดความชัดเจนในการเลือกใชเครื่องมือในการลงทนุไดอยางเหมาะสมตาม
วัตถุประสงคในการลงทุน  ใหสํานักงานเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจ
ประกาศกําหนดประเภทหรือรายละเอียดของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะขออนุมัตจิัดตั้ง หรือประเภท
และลักษณะของผูลงทุนที่จะเขาเปนคูสัญญาจัดการกองทุนสวนบุคคลกับบริษัทจัดการได 
 
 ขอ 7 ในการตดิตอชักชวนเพื่อใหผูลงทุนเขาเปนคูสัญญาของกองทุนสวนบุคคล บริษัทจัดการ
ตองพิจารณานโยบายการลงทุนของผูลงทุน และนําเสนอการลงทุนที่เหมาะสมกับวตัถุประสงคการ
ลงทุน ความรูความเขาใจเกีย่วกับการลงทุน ความเสี่ยงทีย่อมรับได และปจจยัอ่ืน ๆ ของผูลงทุน โดย
บริษัทจัดการตองขอขอมูลดังกลาวจากผูลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณา 
 4 ยกเลิกทั้งวรรค 2 
 

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลง

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 
4ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 

เมษายน พ.ศ.2550 



 ขอ 8 ในการขายหนวยลงทุนหรือการติดตอชักชวนใหผูลงทุนซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม
หรือเขาเปนคูสัญญาจัดการกองทุนสวนบคุคล  บริษัทจัดการตองเปดเผยหรือดําเนนิการใหมกีารเปดเผย
ขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหนวยลงทุนหรือเขาทําสัญญาจัดการกองทุนสวนบุคคลกับ
บริษัทจัดการ อยางเพยีงพอ  และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวตองมีความถูกตอง 
เปนปจจุบนั ไมมีลักษณะทีท่ําใหเกดิความเขาใจผิดหรือเปนการบิดเบือนขอเท็จจรงิ และมีสาระไมตาง
จากขอมูลที่ไดยื่นไวกับสํานกังาน 
 
 ขอ 9 เพื่อใหการจัดการกองทุนสวนบุคคลเปนไปอยางถกูตองตรงตามวัตถุประสงคและความ
ตองการของลูกคา  สัญญาจัดการกองทุนสวนบุคคลตองมีกรอบหรือนโยบายการลงทุน ขอหามการ
ลงทุน และสิทธิของลูกคาในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทนุสวนบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอ  
นอกจากนี้ การกําหนดขอตกลงในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางลกูคา
กับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของตามที่สํานักงานประกาศกําหนด ตองไดรับความยินยอมจากลูกคา
ดวย 
 
 ขอ 10 บริษัทจัดการในฐานะที่ไดรับความไววางใจใหจดัการกองทุน ตองจัดการลงทนุโดยใช
ความสามารถเพื่อพิทักษผลประโยชนของลูกคาอยางเต็มที่ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนสูงสุด
ใหแกลูกคา และตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริต และความรอบคอบระมัดระวงั 
 
 ขอ 11 เพื่อใหบริษัทจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเพื่อกองทุนจากหลักทรัพย สัญญาซื้อ
ขายลวงหนา ทรัพยสินอื่น ขายหลักทรัพยโดยทีย่ังไมมหีลักทรัพยนั้นอยูในครอบครอง กอภาระผูกพัน 
หรือหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชนโดยวิธีอ่ืน แลวแตกรณี  อยางรัดกุมและสอดคลองกับนโยบาย
การลงทุน วัตถุประสงคของกองทุน ลักษณะของผูลงทุน รวมทั้งอยูบนหลักของการกระจายความเสี่ยง  
ใหสํานักงานเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดประเภท
หลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา ทรัพยสินอื่น ขายหลักทรัพย โดยท่ียังไมมีหลักทรัพยนั้นอยูใน
ครอบครอง กอภาระผูกพนั หรือการหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชนโดยวิธีอ่ืน แลวแตกรณี ที่
กองทุนแตละประเภทจะลงทุนหรือมีไวได  รวมทั้งกําหนดอัตราสวนการลงทุนและเงื่อนไขใหตอง
ปฏิบัติได 
 
 ขอ 12 บริษัทจัดการตองจัดใหมีการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนอยางสม่ําเสมอ และ
เปดเผยผลการดําเนินงานตลอดจนขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับความเปนไปของกองทุนนั้นในแตละชวงเวลา 
เชน รายละเอยีดการลงทุน ฐานะการเงนิ คาใชจาย และความเหน็ของผูดูแลผลประโยชนตอผูลงทุนและ
บุคคลทั่วไปดวยวิธีการที่เพยีงพอที่จะทําใหผูลงทุนและบุคคลทั่วไปรับทราบขอมูลอยางตอเนื่องทุก



ชวงเวลาใหเหมาะสมกับสถานการณ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานกังานประกาศ
กําหนด 
 การวัดผลการดําเนินงาน และการคํานวณมลูคาทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามหลัก
วิชาการอันเปนที่ยอมรับ หรือเปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามที่สมาคมกําหนด 
 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร  ใหสํานกังานมีอํานาจสั่งใหบริษัทจดัการปฏิบัติตางจากหรือ
เพิ่มเติมจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมกําหนดตามวรรคสอง 
 
 ขอ 13 ในกรณทีี่บริษัทจัดการจะมอบหมายการจัดการในสวนที่เกีย่วกับการลงทุนใหบุคคลอื่น
กระทําแทน  การมอบหมายตองเปนไปตามหลักเกณฑดงัตอไปนี ้
 (1)5 บุคคลที่ไดรับมอบหมายการจัดการดังกลาวตองเปนบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปน
ผูจัดการเงินทนุสัญญาซื้อขายลวงหนา  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ หากเปนการจัดการลงทุนในตางประเทศ 
บุคคลที่ไดรับมอบหมายตองเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทดังกลาวจากจาก
หนวยงานกํากบัดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ International Organization 
of Securities Commission (IOSCO)  และบุคคลดังกลาวตองไดรับการยอมรับจากสํานักงาน และ 
 (2) ตองไดรับความยินยอมจากลูกคา หรือเมื่อไดระบุไวในรายละเอยีดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม ในกรณีที่เปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมแลวแตกรณ ี
 ในการมอบหมายการจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (back 
office)  บริษัทจัดการตองพจิารณาดวยความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดําเนนิการ
ตามที่ไดรับมอบหมาย และตองดูแลใหบคุคลดังกลาวดาํเนินงานตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับมอบหมายไมเหมาะสมที่
จะปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมายอีกตอไป บริษัทจัดการตองดําเนินการยกเลิกการมอบหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงผูไดรับมอบหมายโดยไมชักชา 
 
 ขอ 14 เพื่อใหกองทุนรวมเปดมีทรัพยสินสภาพคลองเพียงพอตอการรองรับการขายคืนหนวย
ลงทุน และเพือ่ใหผูถือหนวยลงทุนไดรับผลกระทบนอยที่สุดเมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปด  บริษทัจัดการตองจดัใหกองทุนรวมเปดดาํรงสภาพคลอง และรายงานเกี่ยวกับการดํารงสภาพ
คลอง ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 14/2548 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2548 



 ขอ 156 ในกรณทีี่บริษัทจัดการมีเหตุจําเปนตองบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเปดเปนการ
ช่ัวคราว  บริษทัจัดการอาจกูยืมเงินหรือเขาทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไดตอเมื่อ 
(1) คูสัญญาเปนบุคคลประเภทสถาบัน 
(2) ระยะเวลาการชําระหนีจ้ดัอยูในชวงเวลาอันสั้น 
(3) อัตราสวนของการกูยืมเงนิหรือการเขาทําธุรกรรมดังกลาวตองอยูในอัตราที่เหมาะสมตอความจาํเปน
ในการบริหารสภาพคลองที่เกิดขึ้นเปนการชั่วคราว 
(4)  การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองใชรูปแบบสัญญาที่เปนมาตรฐานตามที่สํานักงาน
ยอมรับ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
 ขอ 16 ในการจัดการกองทนุ ใหสํานักงานเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
อํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ใหบริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อใหมีกฎเกณฑที่
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของกองทุนหรือลูกคา เชน กองทุนรวมมีประกัน กองทนุรวมที่ลงทุนใน
ตางประเทศ ลูกคาที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ ลูกคาที่มีลักษณะการ
ลงทุนเปนแบบเดียวกัน เปนตน 
 
 ขอ 177 ใหบริษทัจัดการจดัทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
กําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชีโดยงบการเงินดังกลาวตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศของสํานักงานวาดวยการใหความ
เห็นชอบผูสอบบัญชี   เวนแต ในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแก
บุคคลซึ่งไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทย  บริษัทจัดการอาจจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีของ International Accounting Standards Committee หรือ American Institution of Certified 
Public Accountants หรือ Financial Accounting Standards Board   โดยงบการเงินดังกลาวตองมีการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีที่สามารถประกอบธุรกิจการเปนผูสอบบัญชีไดโดยชอบ
ในประเทศที่มกีารเสนอขายหนวยลงทุนนัน้   ทั้งนี้ บริษทัจัดการตองกาํหนดเรื่องดังกลาวไวอยาง
ชัดเจนในโครงการ 
 

                                                        
6ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 14/2548 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2548 
7ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 14/2548 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 

ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2548 



 ขอ 18 เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนใหไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมตามสิทธิที่พึงไดรับ  และ
เพื่อใหมีมาตรฐานการดําเนนิงานเปนอยางเดียวกัน ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการในเรื่องดงัตอไปนี้ ใหบริษัทจัดการถือปฏิบัติได 
 (1) การขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม การเพิ่มหรือลดจาํนวนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือหนวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  การชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนหรือการจายเงนิ
ผลประโยชนใหแกสมาชิกของกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตลอดจนเมื่อเกิดการ
คํานวณจํานวนหนวยหรือมลูคาผิด 
 (2) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูลงทุน 
 (3) การควบหรือรวมกองทนุรวม 
 (4) การรับชําระหนีด้วยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุน 
 (5) วิธีปฏิบัติในกรณีทีก่องทนุรวมเปดมีสภาพคลองไมเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 (6)8 ขอกําหนดอื่นใดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนเพื่อประโยชนในการคุมครองผูลงทุนหรือ
เพื่อใหมีมาตรฐานการดําเนนิงานเปนอยางเดียวกัน 
 
 ขอ 19 นอกจากที่ระบุไวเปนการเฉพาะแลว  ใหสํานักงานมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการ ในรายละเอียดเกีย่วกับเรื่องที่กําหนดในประกาศนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ  และเพือ่ใหสํานักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได 
 
 ขอ 20 ในกรณทีี่บริษัทจัดการมีระบบงานและบุคลากร กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับไมเปนไป
ตามขอกําหนดแหงประกาศนี้ ใหบริษัทจัดการดําเนินการปรับปรุงระบบและบุคลากรเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในหกเดือนนับแตวันที่ประกาศนีใ้ชบังคับ แลวแตกรณ ี
 
 ขอ 21 ในกรณทีี่กองทุนรวมที่ไดจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวมกับสํานักงานกอน
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  มรีายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหง
ประกาศนี้ ใหบริษัทจัดการขอความเห็นชอบแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดแหง
ประกาศนี้ตอสํานักงาน และดําเนนิการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปนับแต
วันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และหากบรษิัทจดัการมิไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใน
กําหนดเวลาดงักลาว  สํานักงานอาจสั่งใหเลิกกองทุนรวมนั้นได 
 

                                                        
8ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2550 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน (ฉบับที่ 4)  ลง

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 



 ขอ 22 ในกรณทีี่บริษัทจัดการไดรับอนุมัตใิหจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมแลวแตยังมไิดเสนอ
ขายหนวยลงทนุตอประชาชนกอนวันที่ประกาศนีใ้ชบังคบัและมีรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมขดัหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้  ใหบริษัทจัดการขอความเห็นชอบแกไขเพิ่มเติม
โครงการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดแหงประกาศนี้ตอสํานักงาน  กอนการเสนอขายหนวยลงทุนตอ
ประชาชนในครั้งแรก  และหากบริษัทจดัการมิไดดําเนนิการแกไขเพิม่เติมโครงการกอนเสนอขายหนวย
ลงทุน  สํานักงานอาจสั่งใหยุติโครงการหรือเลิกกองทุนรวมได 
 
 ขอ 23 ใหบรรดาขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่  กน.  29/2547 เร่ือง  การ
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทีเ่กี่ยวกับการจดัการกองทุนรวม
และกองทุนสวนบุคคล  ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 รวมทั้งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  คําสั่ง และหนังสือเวยีน  ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยดังกลาวซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใช
บังคับ  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยังกับขอกําหนดแหงประกาศนี้  จนกวาจะไดมีประกาศ  
คําสั่ง  และหนงัสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนีใ้ชบังคบั 
 
 ขอ 23/19 ใหบรรดาขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพยที่ กน. 12/2540 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 21 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ กน. 1/2545 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2545  รวมทั้งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยดังกลาวซึ่งยังใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 53/2548  เร่ือง การยกเลกิประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวน
บุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 นี้ใชบังคบั ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีประกาศ คาํสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยที่ออกตามประกาศนีใ้ชบังคับ 
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ตุลาคม พ.ศ.2548 



 10 ในกรณีที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ไดจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับ
สํานักงานกอนวันที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน.  53/2548  เร่ือง 
การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกีย่วกับการจัดการกองทนุ
รวมและกองทุนสวนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวนัที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ใชบังคับ  มีรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทนุรวมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขอความ
เห็นชอบแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดแหงประกาศนี้ตอสํานกังาน และ
ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมโครงการนั้นใหเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กน. 53/2548  เร่ือง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบคุคล (ฉบับที่ 2)    
ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ใชบังคับ  และหากบริษัทมิไดดําเนินการแกไขเพิ่มเตมิโครงการภายใน
กําหนดเวลาดงักลาว  สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเลกิกองทุนรวมนั้นได 
 
 ขอ 24 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547  เปนตนไป 
 ประกาศ  ณ  วนัที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

      
 
 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 30/2547 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทนุ ลงวันที่ 10/06/2547 ประกาศในราชกิจานเุบกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2547 ฉบับ
ทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 67ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2548 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทนุรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/01/2548 ประกาศในราชกิจานเุบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
พ.ศ.2548 ฉบับทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 017ง 
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          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 54/2548 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทนุ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28/10/2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที1่6 ธันวาคม 
พ.ศ.2548 ฉบับทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 144ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2550 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวธีิการจัดตั้งและ
จัดการกองทนุ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2550 
          ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 11/2551 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จัดการกองทนุ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 


