
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 22/2552 
   เร่ือง  การจัดต้ังกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอ านาจตามความดังต่อไปนี้ 
  (1) มาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 118(1) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และมาตรา 139(4) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
  (2) ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.27/2552  
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
  (3) ข้อ 5 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 19(1) (2) และ (6) และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน ลงวันที่  
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
  (1) “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับ
อนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  (2) “ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน”  หมายความว่า 
   (ก) ธนาคารพาณิชย์ 
   (ข) บริษัทเงินทุน 
   (ค) บริษัทหลักทรัพย์ที่ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง  หรือ 
เพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล  หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
   (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
   (จ) บริษัทประกันภัย 
   (ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิได้เป็นบุคคลตาม (ฌ) 
   (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
   (ฌ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   (ญ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
   (ฎ) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   (ฏ) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
   (ฐ) กองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
   (ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
   (ฒ) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า   
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
   (ณ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม 
   (ด) นิติบุคคลตามที่ส านักงานอนุญาตเป็นรายกรณี  ซึ่งนิติบุคคลนั้นต้อง
ประกอบธุรกิจหลักสอดคล้องกับธุรกิจหลักที่กองทุนรวมต้องการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
ลงทุน 
  (3) “หนังสือชี้ชวน”  หมายความว่า   หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนดโดย
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (4) “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไว้กับส านักงาน 
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  (5)1 “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า   เงินทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับส านักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
  (6) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน”  หมายความว่า   บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็น 
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  (7) “ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”  หมายความว่า   บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
มอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 
  (8) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  (9) “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ”  หมายความว่า   กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นโครงการแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
  (10) “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน”  หมายความว่า   กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนมากกว่าหนึ่งนโยบายโดยอาจจัดตั้งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
นายจ้างเดียวหรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหลายนายจ้างก็ได้ 
  (11) “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนายจ้างเดียว”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว 
  (12) “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพหลายนายจ้าง”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย 
  (13)2 “กองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)3 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

                                                        
1ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
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 (ข)4 กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ตาม (ก)  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
  (14)5 “หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   หน่วยลงทุนหรือตราสาร
ดังต่อไปนี้ 
 (ก)6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (ข)7 ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) 
  (15)8 “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
  ข้อ 3 การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามภาค 1 และการเข้าท า
สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้เป็นไปตามภาค  2 
 

ภาค 1 
การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน 

 
หมวด 1 

หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 
 

ส่วนที ่1 
ลกัษณะและประเภทของกองทุนรวม 

                                                        
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
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  ข้อ 4 การยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมจะกระท าได้ต่อเมื่อกองทุนรวมที่จะจัดตั้งน้ัน 
มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
  (2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
 
  ข้อ 5 กองทุนรวมที่ยื่นค าขอจัดต้ังตามข้อ 4 จะต้องเป็นกองทุนรวมประเภทดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมทั่วไป  อันได้แก่ 
 (ก) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 
 (ข)9 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมี
ไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก าหนดไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ 
 (ค) กองทุนรวมผสม  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์และทรัพย์สินตลอดจนการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน โดยสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  
หรือก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
  (2) กองทุนรวมพิเศษ อันได้แก่ 
 (ก) กองทุนรวมหน่วยลงทุน  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 (ข)10 กองทุนรวมตลาดเงิน  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมเปิดที่มีนโยบายการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการ โดยมุ่งลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง 
หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการ

                                                        
9ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
10ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
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ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก าหนด
ไว้โดยเฉพาะให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได้ 
 (ค) กองทุนรวมมีประกัน  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
จัดให้มีบุคคลอ่ืนประกันว่าหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจ านวนเงินที่ประกันไว้ 
 (ง) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
วางแผนการลงทุนเพื่อให้ความคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
 (จ) กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งหมายถึง
กองทุนรวมที่มีนโยบายในการกระจายการลงทุนน้อยกว่ามาตรฐานการกระจายการลงทุนที่ส านักงาน
ก าหนดส าหรับกองทุนรวมทั่วไปตาม (1) 
 (ฉ) กองทุนรวมดัชนี  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
โดยดัชนีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากส านักงาน 
 (ช) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีนโยบาย 
เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ 
 (ซ) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์  
ซึ่งหมายถึง  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 
 (ฌ) กองทุนรวมวายุภักษ์  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
 (ญ) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (ฎ) กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่ 
เสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดแก่บุคคลซึ่งไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
 (ฏ) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่น าเงินที่ได้
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
หกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
   1.  หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือ 
   2.  ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทน
ของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 
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 (ฐ) กองทุนรวมสึนามิ  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่น าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหาย
โดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ในหกจังหวัดภาคใต้ 
 (ฑ) กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund)  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมเปิด 
ที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่  และจัดให้มี 
ตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ  โดยบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้จัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย 
 เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง 
   11 “ผู้ดูแลสภาพคล่อง”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมให้ท าหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง
สะท้อนมูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน 
   “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากส านักงานเป็นรายกรณี 
 (ฒ) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มุ่งลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเพียงบางหมวด โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
แปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 (ณ)12 กองทุนรวมทองค า  ซึ่งหมายถึง   กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ
สร้างผลตอบแทนจากการมีฐานะการลงทุนในทองค าแท่ง  ทั้งนี้ ไม่ว่าการได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในทองค าแท่งนั้นจะมีเงื่อนไขหรือไม่ 
   13 “ฐานะการลงทุนในทองค าแท่ง” ตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  มูลค่า 
การลงทุนในทองค าแท่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาทองค าแท่ง อันเป็นผลให้กองทุนรวมมีความเสี่ยง 
ในทองค าแท่ง 
 
  ข้อ 6 ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

                                                        
11ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
12ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
13ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
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ตามข้อ 5(1) (ก) หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนตามข้อ 5(2) (ก) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ก าหนดไว้ส าหรับ
กองทุนรวมนั้น  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ต้องน าการลงทุนและระยะเวลาในช่วงก่อนมีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุน มาค านวณเป็นส่วนหนึ่งในการหาอัตราเฉลี่ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีส าหรับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
 
  ข้อ 714 การตั้งชื่อกองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดต้ังและจัดการ จะต้องไม่มีข้อความที่อาจท า
ให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะและประเภทของกองทุนรวมนั้น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนีด้้วย 
  (1)15 กรณีที่เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกอง
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  ให้ระบุชื่อเฉพาะว่า “กองทุนรวมที่ลงทุนในกองโครงสร้างพื้นฐาน” 
  (2)16 กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 32/1(2) 
  (3)17 กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 61(1) 
  (4)18 กรณีที่เป็นกองทุนรวมทองค า ให้ระบุชื่อตามหลักเกณฑ์ในข้อ 61/2(2) 
 

ส่วนที ่219 
 

การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
 

  ข้อ 82021 ในการจัดต้ังกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
                                                        
14ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
15ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
16ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
18ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
19ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
20ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
21ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 4/2557 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 02/06/2557 
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  (1) 2223 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับการอนุมัติแบบปกติ  
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในตอนที่ 1 การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ 
  (2) 2425 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับอนุมัติแบบเป็นการทั่วไป  
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในตอนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป 
  (3) 2627 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในตอนที่ 3 การด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม 
  (4)28 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 

 2930 ในกรณีที่เป็นการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่เสนอขายหน่วยลงทุน 
ภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes การขออนุมัติ
จัดตั้งกองทุนรวมต้องด าเนินการโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง (1) เท่านั้น และเพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวในประเทศในกลุ่มอาเซียน ส านักงานจะออกหลักฐาน (approval 
letter) เพื่อน าไปแสดงต่อหน่วยงานก ากับดูแลตลาดทุนของประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อเมื่อบริษัทจัดการ
และกองทุนรวมที่จะจัดต้ังเป็นไปตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
 
  ข้อ 8/131 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศดังต่อไปนี้ และยังมิได้แก้ไขการด าเนินการหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  
ซึ่งมีนัยส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติค าขอจัดต้ังกองทุนรวมใหม่  ส านักงานอาจยกเป็นเหตุในการ 
ไม่อนุมัติค าขอจัดต้ังกองทุนรวมใหม่ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อส านักงานหรือสั่งระงับการ 

                                                        
22ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
23ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 4/2557 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 02/06/2557 
24ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
25ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 4/2557 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 02/06/2557 
26ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
27ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 4/2557 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 15) ลงวันท่ี 02/06/2557 
28ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
29ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
30ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 4/2557 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 15) ลงวันท่ี 02/06/2557 
31ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
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เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมยังไม่ได้เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกต่อประชาชน 
  (1) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
  (2) ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง
และจัดการกองทุน 

 
ตอนที ่132 

 
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ 

 
  ข้อ 93334 การขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นค าขอเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังต่อไปนี้ 
  (1)3536 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมซึ่งมีรายการตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
  (2)3738 ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)39 มีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ก าหนดในมาตรา 119 และตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

                                                        
32ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
33ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
34ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
35ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
36ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
37ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
38ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
39ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
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 (ข)40 ในกรณีที่เป็นการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
ร่างข้อผูกพันต้องมีข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากมีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ 
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (3)4142 ร่างสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)4344 ร่างหนังสือชี้ชวน 
  (5)45 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 5 
  46 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตาม 
วรรคหนึ่ง (1) และร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) 
ผ่านระบบพิจารณาค าขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานด้วย 
 
  ข้อ 1047 ส านักงานจะแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน 
  48 ในการพิจารณาค าขอ ส านักงานอาจแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมาชี้แจง แก้ไข 
หรือส่งเอกสารหลักฐานอ่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ส านักงานแจ้ง ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้ง
กองทุนรวมอีกต่อไป  เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแสดงให้เห็นได้ว่าการที่มิได้ด าเนินการตามที่
ส านักงานแจ้งภายในก าหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร 
 

                                                        
40ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
41ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
42ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
43ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
44ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
45ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
46ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
47ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
48ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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  ข้อ 1149 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)50 ข้อมูลตามค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  และต้องไม่มีข้อมูลที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นั้น 
  (2)51 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขออนุมัติไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับการยื่นค าขออนุมัติ
จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว 
 
  ข้อ 125253 ยกเลิกทั้งข้อ 12 
 

ตอนที ่254 
 

หลกัเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 
 

  ข้อ 1355 การยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)5657 ค าขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 9  ซึ่งร่าง 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องมีข้อก าหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่

                                                        
49ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
50ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
51ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
52ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
53ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 1/2555 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 10 ) ลงวันท่ี 12/01/2555 
54ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
55ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
56ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
57ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
แบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือ 
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า  โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
  (2)58 ค ารับรองว่าข้อมูลในค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตาม (1) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ทุกประการ และการจัดต้ังกองทุนรวมตามค าขอ 
ไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้  
ค ารับรองดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  หรือในกรณีที่มี
การมอบอ านาจ ผู้รับรองต้องมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวมนั้น 
 
  ข้อ 1459 การขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปให้ใช้กับกรณีที่เข้าลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)60 บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป 
  (2)61 กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดต้ังเป็นกองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนตามข้อ 15 
 
  ข้อ 1562 กองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนที่สามารถยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งแบบเป็นการทั่วไป 
ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)63 มิใช่กองทุนรวมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)64 กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมหน่วยลงทุนนั้น (feeder fund) 

                                                        
58ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
59ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
60ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
61ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
62ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
63ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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 (ข)65 กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีนโยบายลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่ 
  (2)66 ไม่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
  (3)67 ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
  (4)68 หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ต้องตรงไปตรงมา 
เข้าใจง่าย ไม่ผันแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเงื่อนไขใด ๆ 
  (5)6970 วิธีการจัดการกองทุนรวมที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและ 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปที่ก าหนดไว้
ส าหรับกองทุนรวมนั้น โดยไม่มีลักษณะที่ต้องขอรับความเห็นชอบหรือการผ่อนผันจากส านักงานก่อน 
 
  ข้อ 1671 ให้ถือว่าส านักงานอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมที่ยื่นตามข้อ 13 หากเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)72 ค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 13 มีความครบถ้วนตามรายการ 
ที่ก าหนด 

                                                                                                                                                                         
64ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
65ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
66ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
67ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
68ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
69ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
70ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
71ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
72ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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  (2)73 บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ แล้ว 
 
  ข้อ 16/174 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมก่อนการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมมิได้ 
 
  ข้อ 16/275 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อส านักงานว่าค าขอจัดตั้งกองทุนรวม 
แบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้หรือมีข้อเท็จจริง 
ซึ่งท าให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น
เข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ให้การ
อนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่ส านักงานก าหนด  เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้รับผ่อนผันจากส านักงานด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
  (1)76 กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดต้ังได้ หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมยื่นค าขออนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแบบปกติ หรือ 
  (2)77 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อ 15 แล้ว 
  78 การขอผ่อนผันต่อส านักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)79 ยื่นค าขอผ่อนผันเป็นหนังสือและช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอผ่อนผันตามอัตรา
ที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

                                                        
73ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
74ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
75ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
76ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
77ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
78ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
79ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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  (2)80 ในกรณีขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระส่วนต่าง
ของค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแบบปกติและค่าธรรมเนียมการยื่นค าขออนุมัติ
ให้จัดต้ังกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดในประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 
  81 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่าง 
ของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได้ 
 
  ข้อ 16/382 ในกรณีที่การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปสิ้นสุดลงตามข้อ 16/2   
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)83 หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากส านักงาน 
 (ก)84 เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
 (ข)85 ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (ก) 
 (ค)86 ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี โดยให้เร่ิมคิด
ตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
  (2)87 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวม 

                                                        
80ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
81ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
82ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
83ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
84ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
85ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
86ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
87ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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จากส านักงาน  ทั้งนี้ หากช าระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ านวน
ต่ ากว่าผลรวมของเงินดังต่อไปนี้  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระส่วนต่างแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
 (ก)88 เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
 (ข)89 ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี โดยเร่ิมคิดตั้งแต่วันที่
ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ผู้ช าระบัญชีเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 16/490 ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมใดยื่นค าขออนุมัติ
จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  
ส านักงานอาจด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (1)91 สั่งระงับการยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่แบบปกติหรือแบบ 
เป็นการทั่วไปของบริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าว เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร   
ซึ่งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว 
  (2)92 สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมแล้วแต่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ตามระยะเวลา 
ที่เห็นสมควร 
  (3)93 แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของส านักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน 
หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 
  94 นอกจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจถูกด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและ 
ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้ 
 

                                                        
88ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
89ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
90ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
91ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
92ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
93ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
94ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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  ข้อ 16/595 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 16/4  ส านักงานจะน าปัจจัยดังต่อไปนี้ 
มาใช้ประกอบการพิจารณา 
  (1)96 พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
  (2)97 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ที่มีต่อผู้ลงทุน 
  (3)98 การแก้ไขหรือการด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือ
ป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ าอีก 
  (4)99 พฤติกรรมอื่นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือ
ขัดขวางการปฏิบัติงานของส านักงาน 
  (5)100 ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม 
 

ตอนที ่3101 
 

การด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 
 

  ข้อ 16/6102 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมต้องจัดให้มี 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญาแต่งต้ัง และ 
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงาน 

                                                        
95ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
96ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
97ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
98ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
99ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
100ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
101ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
102ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
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ส่วนที ่2/1103 
 

การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

  ข้อ 16/7104 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็น 
หลายชนิด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุน 
ชนิดเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณี
ดังต่อไปนี้เท่านั้น 
  (1)105 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (2)106 ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  (3)107 สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
  (4)108 อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน 
  (5)109 กรณีอ่ืนใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ทั้งนี้ ในการขอรับความเห็นชอบ
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและ 
ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
จะได้รับแล้ว 
  110การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการ 
ก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนตามสกุลเงินที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจาก 
การช าระค่าขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
การจ่ายเงินปันผลหรือการให้สิทธิและผลประโยชน์อ่ืนใดในหน่วยลงทุน 

                                                        
103ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
104ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
105ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
106ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
107ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
108ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
109ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
110ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 05/04/2556 
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  ข้อ 16/8111112 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องก าหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามข้อ 16/7 
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในโครงการในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อก าหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้   
แต่การก าหนดดังกล่าวจะต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
  การก าหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 
  (1) ชนิดหน่วยลงทุนที่แบ่ง 
  (2) สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการค านวณ
และการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนโดยละเอียด (ถ้ามี) 
  (3) การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
  (4) ข้อจ ากัดในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (ถ้ามี) 
  (5) การจัดสรรรายได้ รายจ่าย รวมทั้งผลก าไรและขาดทุน ที่เกิดจากการลงทุนหรือ 
มีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี) 
  (6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด (ถ้ามี) โดยการก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจะต้องมีความสอดคล้องกับหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดด้วย 
  (7) วิธีการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งสิทธิและส่วนได้เสียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 

                                                        
111ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
112ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 13) ลงวันท่ี 05/04/2556 
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ส่วนที ่2/2113 
 

การแก้ไขเพิม่เติมข้อมูลที่ยืน่ต่อส านักงาน 
ในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม 

 
  ข้อ 16/9114 ภายใต้บังคับข้อ 16/1  การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อส านักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนที่ 2 
ของหมวดนี้ ให้กระท าได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
  115 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จากกองทุนรวมมิได้ 
 
  ข้อ 16/10116 ส านักงานอาจไม่รับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อ 16/9  หากข้อมูลที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นสาระส าคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว  
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะจัดต้ังกองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่ 
 

ส่วนที ่3 
การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 
  ข้อ 17117 ยกเลิกทั้งข้อ 17 
 

                                                        
113ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
114ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
115ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
116ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
117ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
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  ข้อ 18118 ยกเลิกทั้งข้อ 18 
 
  ข้อ 19119120 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเสนอขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ในหนังสือชี้ชวน 
  121 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายในสองปีนับแต่วันที่ 
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม  ทั้งนี้ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินที่ส านักงานอนุมัติได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจ านวนเงิน
ที่ส านักงานอนุมัติ 
 
  ข้อ 20122 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวม 
ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุกรณีดังกล่าว 
ไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว  บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 
  123 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น  และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม
สิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานทราบ 
  124 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง  และหากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเน่ืองจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึง
ต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
  

                                                        
118ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
119ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 13/05/2553 
120ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
121ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
122ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
123ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
124ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 



23 
 

  ข้อ 21125 ยกเลิกทั้งข้อ 21 
 
  ข้อ 22126127 ยกเลิกทั้งข้อ 22 
 
  ข้อ 23128129 ยกเลิกทั้งข้อ 23 
 

ส่วนที ่4 
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและข้อจ ากดัการโอน 

 
  ข้อ 24 ในการจัดให้มีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ด าเนินการให้หลักฐานดังกล่าวแสดงข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและ 
บุคคลอ่ืนได้ 
  (2) มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้ 
  (3) ในกรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้ 
ให้ชัดเจน 
 
  ข้อ 25 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ ากัด
การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืน
ข้อจ ากัดการโอน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า 

                                                        
125ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
126ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
127ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
128ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 19/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 31/05/2553 
129ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
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ส่วนที ่5 
การเพิม่เงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ 

 
  ข้อ 26130 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม  ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)131 ในกรณีของกองทุนรวมปิด 
 (ก)132 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการได้ 
ต่อเมื่อมีการระบุกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมตั้งแต่ก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก 
 (ข)133 การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ท าให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่
เพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 (ค)134 ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องก าหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
ณ สิ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 
  (2)135 ในกรณีของกองทุนรวมเปิด 
 (ก)136 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเพิ่มเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อมีการระบุกรณีดังกล่าว
และขั้นตอนการด าเนินการไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
 (ข)137 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึ้นของ
เงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านักงานแล้ว 
 (ค)138 ให้น าหลักเกณฑ์ตาม (1) (ข) และ (ค) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                        
130ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
131ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
132ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
133ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
134ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
135ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
136ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
137ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
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ส่วนที ่6 

การส้ินสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
 

  ข้อ 27139  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรก 
หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง 
  (1) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้
ไม่ถึงสามสิบห้าราย 
  (2) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสิบราย เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคม 
  (3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  อันเป็นเหตุ
ให้ส านักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 
  เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหน่ึงเดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน   
โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จอง
ซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยในอัตรา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระเงิน
จ านวนดังกล่าวได้ครบถ้วน 
 
  ข้อ 28140 ยกเลิกทั้งข้อ 28 

                                                                                                                                                                         
138ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 01/06/2554 
139ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
140ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
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  ข้อ 29141 ยกเลิกทั้งข้อ 29 
 
  ข้อ 30142 ยกเลิกทั้งข้อ 30 
  

ข้อ 31143 ยกเลิกทั้งข้อ 31 
 
  ข้อ 32144 ยกเลิกทั้งข้อ 32 

 
หมวด 1/1145 

 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมตลาดเงิน 

 
  ข้อ 32/1146 กองทุนรวมตลาดเงินที่สามารถยื่นค าขอจัดต้ังตามส่วนที่ 2 ของหมวด 1 ของ
ภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)147 โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)148 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ  ซึ่งได้แก่  กองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
 1.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสกุลเงินตราต่างประเทศ 

                                                        
141ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
142ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
143ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
144ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
145ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
146ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
147ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
148ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
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 2.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือ 
 3.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 (ข)149 กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  ซึ่งได้แก่  
กองทุนรวมตลาดเงินที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 1.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสกุลเงินตราต่างประเทศ 
 2.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ หรือ 
 3.  หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ 
  (2)150 ชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภท 
และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินนั้น 
 

หมวด 2 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมมีประกนั 

 
  ข้อ 33 ในส่วนน้ี 
  “ผู้ประกัน”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการ 
ให้ประกันว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน แล้วแต่กรณี  
ตามจ านวนที่รับประกันไว้ 
  “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
  ข้อ 34151 การยื่นขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมมีประกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัด
ให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

                                                        
149ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
150ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 26/08/2553 
151ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
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  (1)152 รายละเอียดการประกัน เช่น จ านวนเงินลงทุนและผลตอบแทนที่ประกัน  
ระยะเวลาการประกัน วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับช าระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนตามที่ประกัน 
ซึ่งต้องไม่เกินห้าวันท าการนับแต่วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่กองทุนรวมเลิก 
ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกัน และผลของการขายคืนหรือไถ่ถอน 
หน่วยลงทุนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกวา่มูลค่าที่ประกัน  
เป็นต้น 
  (2)153 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกันซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 (ก)154 เป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมมีประกัน 
 1.155 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 2.156 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 3.157 บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือ 
 4.158 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  159 นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องสามารถด ารงเงินกองทุนและกันเงินส ารองได้ 
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 
  (ข)160 เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 

                                                        
152ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
153ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
154ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
155ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
156ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
157ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
158ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
159ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
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  (3)161 มีข้อก าหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 35162 ยกเลิกทั้งข้อ 35 
 
  ข้อ 36163 ยกเลิกทั้งข้อ 36 
 

หมวด 3 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น 

 
  ข้อ 37 ในหมวดนี้ 
  (1) “เงินต้น”  หมายความว่า   เงินที่ผู้ลงทุนแต่ละรายช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวมมุ่งที่จะให้ความคุ้มครอง  ทั้งนี้ จ านวนเงิน
ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 
  (2) “อันดับความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
  (3) “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ”  หมายความว่า   การจัดอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังล่าสุด 
ที่มีต่อตัวตราสาร ต่อผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา หรือต่อผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
แล้วแต่กรณี 
  (4) “บริษัทเงนิทุน”  หมายความว่า   บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (5) “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์”  หมายความว่า   บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  (6) “ธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
 
  ข้อ 38 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น 
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                         
160ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
161ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
162ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 
163ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/08/2554 



30 
 

  (1) ต้องก าหนดประเภททรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ 
ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งจะให้เกิดความคุ้มครองเงินต้นทั้ง
จ านวน 
 (ก) ตราสารภาครัฐไทยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
 (ข) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก   ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ Standard & Poor หรือ Moody s หรือ Fitch หรือสถาบันจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือต่างประเทศที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
 (ค) ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน 
 (ง) เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 
 (จ) ทรพัย์สินอ่ืนที่มีความเสี่ยงต่ า หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับความเสี่ยง 
ในทรัพย์สินตาม (ก)  ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
  (2) ต้องก าหนดอัตราส่วนการลงทุนขั้นต่ าของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1)  
และแสดงได้ว่าอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดนั้นสามารถคุ้มครองเงินต้นทั้งจ านวนได้ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (3) ต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินต้นอย่างชัดเจนไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคุ้มครอง จ านวนเงินต้นที่คุ้มครอง ระยะเวลา
การคุ้มครอง และกลไกการคุ้มครอง 
 

หมวด 4 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 

 
  ข้อ 39 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ประสงค์จะยื่นค าขอจัดต้ังกองทุนรวมที่ลงทุน 
ในต่างประเทศ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
  ข้อ 40  ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชนได้ ต่อเมื่อกองทุนรวมนั้นได้รับการจัดสรร
วงเงินลงทุนต่างประเทศแล้ว 
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หมวด 5 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมเพือ่แก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณชิย์ 

 
  ข้อ 41 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
เพื่อแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการด ารงเงินกองทุน
ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
  (2) ต้องเป็นกองทุนรวมที่ก าหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน 
 

หมวด 6 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชีพ 

 
  ข้อ 42 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะต้องเป็นกองทุนรวมเปิด 
 
  ข้อ 43 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน  ประเภทของเงินได้ที่น ามาซื้อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขการลงทุน 
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
  (2) การช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ การช าระภาษีเงินได้จากการขายคืน
หน่วยลงทุน การช าระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุน
หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด  พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
  รายการตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่สมาคมก าหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
  ข้อ 44 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  (1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจัดส่งและด าเนินการให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนพร้อมกับใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้สนใจจะลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง 
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ที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมอยู่แล้วในขณะนั้น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จัดส่ง
เอกสารดังกล่าวก็ได้ หากข้อมูลของเอกสารนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเคยได้รับ 
  (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ ณ 
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ 
จะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 45 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อจ ากัดการโอนและการจ าน าซึ่งระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและในร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 46 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้ปรากฏข้อจ ากัดการโอนและการจ าน า 
ของกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไว้ในค าขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 
 
  ข้อ 47 มิให้น าความในข้อ 27 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว  หากปรากฏว่าบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย  ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นสิ้นสุดลง 
 

หมวด 7 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 

 
  ข้อ 48164 ยกเลิกทั้งข้อ 48 
 
  ข้อ 49165  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน 
เหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมหรือด าเนินการตามข้อ 27 ได้ 

                                                        
164ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
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หมวด 8 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
  ข้อ 50 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
หุ้นระยะยาว ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมที่จะจัดต้ังต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น 
  (2) อายุโครงการจัดการกองทุนรวมต้องไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (3) ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมดัชนี  ดัชนีที่ใช้ต้องเป็นดัชนี 
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) หรือ ดัชนี SET 50 (SET 50 Index) 
 
  ข้อ 51 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
 
  ข้อ 52 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนมาจด
ทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
  ข้อ 53 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อความที่ให้ผู้ลงทุนแสดงเจตนาว่าจะให้มี
การโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นหรือไม่ ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือ  ใบค าสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมก าหนดเหตุเลิกกองทุนรวมเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน
หรือจ านวนหน่วยลงทุนลดลง 
 
  ข้อ 54 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยให้น าความในข้อ 43 และข้อ 44 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  ทั้งนี้ ในเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ไม่ต้องมีรายการเกี่ยวกับประเภทของเงินได้ที่น ามาซื้อหน่วยลงทุน  แต่ให้มีรายการเกี่ยวกับระยะเวลาที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นรายการเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว 
 
  ข้อ 55 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการเกี่ยวกับข้อจ ากัดการโอนและการจ าน า
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยน าความในข้อ 45 และข้อ 46  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                                                                                                                                         
165ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 



34 
 

หมวด 9 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมสึนามิ 

 
  ข้อ 56 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมสึนามิ 
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมที่จะจัดต้ังต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันเท่านั้น 
  (2) การยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสึนามิต้องกระท าภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548 
  (3) ต้องระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวม 
จะไม่ลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่  
26 ธันวาคม พ.ศ. 2547  ในหกจังหวัดภาคใต้ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 
 
  ข้อ 57 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและน าเงินที่ได้จาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน  ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
 

หมวด 10 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมอีทเีอฟ 

 
  ข้อ 58166167 กองทุนรวมอีทีเอฟที่สามารถยื่นค าขอจัดต้ังตามส่วนที่ 2 ในหมวด 1  
ของภาค 1 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)168169 ต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น 
  (2)170171 โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กองทุนรวมดังกล่าวมี
นโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

                                                        
166ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
167ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
168ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
169ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
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 (ก)172173 ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 
 (ข)174175 ราคากลุ่มหลักทรัพย์หรือกลุ่มตราสารทางการเงินอ่ืนที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
 (ค)176177 ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีลักษณะ 
ตามข้อ 58/1(2) 
 (ง)178 ราคาทองค าแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค าในประเทศไทยหรือในระดับสากล  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม 
อีทีเอฟทองค าตามข้อ 61/1(2) 
  (3)179 ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า นอกจากต้องมีลักษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 12 ด้วย 
 
  ข้อ 58/1180 ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟที่ขอจัดต้ังตามข้อ 58 เป็นทั้งกองทุนรวมอีทีเอฟ
และกองทุนรวมหน่วยลงทุน ซึ่งมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  กองทุนรวมอีทีเอฟที่ขอจัดตั้งดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)181 มีการบริหารจัดการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management) 

                                                                                                                                                                         
170ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
171ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
172ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
173ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
174ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
175ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
176ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
177ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
178ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
179ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
180ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
181ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
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  (2)182 กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนรวมอีทีเอฟอ้างอิงต้องมีลักษณะดังนี้ 
 (ก)183 มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามความเคลื่อนไหวของ
ราคาทองค า ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับน้ ามันดิบ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE) และดชันีกลุ่มหลักทรัพย์ดังกล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ด้วย 
 (ข)184 มีการบริหารจัดการกองทุนรวมในเชิงรับ (passive management) 
 (ค)185 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวมีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมีลักษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยการลงทุนหรือการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนโดยอนุโลม 
  186187 ยกเลิกทั้งวรรค 2 
  
  ข้อ 59 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น 
ผู้ดูแลสภาพคล่องและผู้ลงทุนรายใหญ่  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะรับช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 
เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ ต่อเมื่อได้ระบุกรณีดังกล่าวและขั้นตอนการด าเนินการ 
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
  ข้อ 60188189 มิให้น าความในข้อ 27 วรรคหนึ่ง (1) มาใช้บังคับกบักองทุนรวมอีทีเอฟ 

                                                        
182ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
183ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
184ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
185ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
186ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 16/03/2553 
187ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 19/04/2554 
188ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 5/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน

บุคคล(ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 14/01/2556 
189ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุน

ส่วนบุคคล (ฉบับท่ี  14) ลงวันท่ี 14/11/2556 
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หมวด 11 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

 
  ข้อ 61 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อของกองทุนรวมต้องสะท้อนถึงหมวดอุตสาหกรรม (sector) ที่กองทุนรวมมุ่งลงทุน 
  (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุหมวดอุตสาหกรรมตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน 
ในโครงการจัดการกองทุนรวม  ทั้งนี้ หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องเป็นหมวดอุตสาหกรรมตามที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศก าหนด 
  (3) ต้องก าหนดประเภททรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ 
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในหมวด
อุตสาหกรรมเพียงบางหมวด ตามอัตราส่วนที่ก าหนดในข้อ 5(2) (ฒ) 
 (ก) หุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้
กับหมวดอุตสาหกรรม 
 (ข) ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นตาม (ก) หรือ 
ให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นตาม (ก) หรือกลุ่มของหุ้นตาม (ก) 
 (ข/1)190 หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งนี้ การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรม
ของกองดังกล่าว ให้พิจารณาตามกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นที่มาของรายได้หรือผลประโยชน์ 
ของกองโครงสร้างพื้นฐานนั้น 
 (ค) ในกรณีของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลงทุนในหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจก าหนดประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
   1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   2.  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ หรือ 
   3.  ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหน่วยลงทุน 
ตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนตาม 1. หรือตราสารตาม 2. หรือ 
กลุ่มของหน่วยลงทุนตาม 1. หรือ ตราสารตาม 2. 
 (ง) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงานก าหนด 
 

                                                        
190ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2556 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับท่ี 12) ลงวันท่ี 02/04/2556 
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หมวด 12191 

 
หลกัเกณฑ์เพิม่เติมของกองทุนรวมทองค า 

 
  ข้อ 61/1192 กองทุนรวมทองค าที่สามารถยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งตามส่วนที่ 2 ของหมวด 1 
ของภาค 1  ต้องเป็นกองทุนรวมทองค าประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)193 กองทุนรวมทองค าแบบทั่วไป  ซึ่งได้แก่  กองทุนรวมทองค าที่มีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับราคาทองค าแท่ง  ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
แปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  และไม่มีการลงทุนที่เป็นการสร้างผลตอบแทน 
ในลักษณะที่ก าหนดไว้ใน (3) 
  (2)194 กองทุนรวมอีทีเอฟทองค า  ซึ่งได้แก่  กองทุนรวมทองค าที่เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ  
และมีนโยบายสร้างผลตอบแทนที่อ้างอิงโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่ง ทั้งนี้ โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  และไม่มีการลงทุน 
ที่เป็นการสร้างผลตอบแทนในลักษณะที่ก าหนดไว้ใน (3) 
  (3)195 กองทุนรวมทองค าแบบซับซ้อน  ซึ่งได้แก่  กองทุนรวมทองค าที่มีนโยบายสร้าง
ผลตอบแทนที่อ้างอิงกับราคาทองค าแท่งโดยผันแปรไปตามสูตรการค านวณหรือเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งนี้  
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 
  ข้อ 61/2196 กองทุนรวมทองค าตามข้อ 61/1 ที่ยื่นค าขอจัดตั้ง ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)197 โครงการจัดการกองทุนรวมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกองทุนรวมทองค า
ประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ 61/1 
                                                        
191ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
192ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
193ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
194ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
195ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
196ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
197ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
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  (2)198 ชื่อของกองทุนรวมต้องไม่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในประเภท 
ของกองทุนรวมทองค า 
  (3)199 มีข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า ทองค าแท่งที่กองทุนรวมลงทุน 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)200 มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรมผู้ค้าทองค าในประเทศไทยหรือในระดับสากล  ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าวอาจเป็นการรับรอง
ที่ทองค าแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองค าแท่งก็ได้ 
 (ข)201 มีราคาที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค าในประเทศไทยหรือในระดับสากล 
 
  ข้อ 61/3202 การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอีทีเอฟทองค า นอกจากต้องเป็นไปตามข้อ 61/2 
และหลักเกณฑ์ในหมวด 10 แล้ว  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)203 โครงการจัดการกองทุนรวมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
 (ก)204 กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหว 
ของราคาทองค าแท่งที่เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองค า 
ในประเทศไทยหรือในระดับสากล  และ 
 (ข)205 การสร้างผลตอบแทนตาม (ก) กระท าโดยการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง
หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองค าอ่ืนที่มีนโยบายสร้าง
ผลตอบแทนผ่านการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง 

                                                        
198ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
199ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
200ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
201ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
202ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
203ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
204ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
205ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
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  (2)206 ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟทองค าที่ขอจัดตั้งเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน และ 
มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาทองค าแท่ง ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ  กองทุนรวมอีทีเอฟทองค านั้นต้องมีลักษณะตามข้อ 58/1 ด้วย 
 
  ข้อ 61/4207208 ยกเลิกทั้งข้อ 61/4 
 

ภาค 2 
การเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

 
  ข้อ 62 ในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้าที่เป็นคณะบุคคล  คณะบุคคลดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยบุคคลไม่เกินสามสิบห้าราย 
 
  ข้อ 63 ในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล  บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดท าข้อมูลของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและปรับปรุง 
ข้อมูลตามที่สมาคมก าหนด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทจัดการกองทุน 
ส่วนบุคคลแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้านั้น บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น 
  (2) เสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าซึ่งได้ประเมินจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน
ของลูกค้า ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความต้องการและข้อจ ากัดการลงทุน 
และจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายการลงทุนดังกล่าว 
 
  ข้อ 64 สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่มีข้อความที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดทางแพ่ง
อันเนื่องจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

                                                        
206ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
207ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 07/09/2553 
208ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับท่ี 7) ลงวันท่ี 19/04/2554 
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  (2) มีข้อความที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ และการจัดท าและเปิดเผยรายงาน 
การถือหลักทรัพย์ในมาตรา 59 
  (3) มีอายุสัญญาไม่น้อยกว่าสองปี  ในกรณีการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 
  (4) มีข้อความที่ให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายในห้าวันท าการ
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหน้าและไม่ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเน่ืองจากการเลิกสัญญาดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการ
ท าสัญญากับลูกค้าที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 
  ข้อ 65 ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ลงทุนรายย่อย 
ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้น านโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ 5(1) และ  
(2) (ก) ถึง (ช) และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดต้ังกองทุนรวมดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้น านโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ดังกล่าวมาใช้กับแต่ละนโยบายการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้วย 
  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพอาจก าหนดนโยบายการลงทุนโดยไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
หากบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลสามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กับตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้นนั้น 
  การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลและลูกค้าร่วมกันตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
วัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมก าหนด 
 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 66 ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถนุายน พ.ศ. 2547  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดแห่งประกาศนี้  จนกว่าจะได้
มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ 
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  ข้อ 67 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2547  เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

 
 
 

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
16/08/2552 ฉบับทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 115ง           

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16/03/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30/04/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 55ง           

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13/05/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 14/06/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 74ง           

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 31/05/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 15/06/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 75ง           

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 26/08/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 14/09/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109ง           
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2553 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 07/09/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30/09/2553 ฉบับทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 114ง           

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2554 เร่ือง การจัดตั้งกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 19/04/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 29/04/2554 เล่ม 128 ตอนพเิศษ 50 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 01/06/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 28/06/2554 เล่ม 128 ตอนพเิศษ 72 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/08/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 23/09/2554 เล่ม 128 ตอนพเิศษ 110 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2555 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10 ) ลงวันที่ 12/01/2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 24/01/2555 เล่ม 129 ตอนพเิศษ 22 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 14/01/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 08/03/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 31 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2556 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 02/04/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 17/04/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 48 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2556 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 05/04/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30/04/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 54 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่  14) ลงวันที่ 14/11/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 09/12/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 178 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2557 เร่ือง การจัดต้ังกองทุนรวมและการ 
เข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่  15) ลงวันที่ 02/06/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 20/06/2557 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 116 ง 
 


