
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 89/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 

เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัประมวล) 
_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
 ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบัความหมายของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  
เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
 “กองทุนรวม”   หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 77/2563  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 57/2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
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 “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”   หมายความว่า   กองทุนรวมท่ีประสงคจ์ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป โดยไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะผูล้งทุนท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายภุกัษ์ 
 “กองทุนรวมวายภุกัษ”์   หมายความวา่   กองทุนรวมวายุภกัษท่ี์จดัตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
 “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย”   หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะผอ่นคลายกวา่กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และจ ากดัการเสนอขายและ 
การถือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง  
 “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั 
จากส านกังานใหจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัซ่ึงมีผูถื้อหน่วยทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั  ทั้งน้ี ตามบทนิยามค าวา่ “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั” แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
 “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 “ผูมี้เงินลงทุนสูง”  หมายความวา่   ผูท่ี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription) 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 57/2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 57/2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 17/2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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 “ผูจ้ดัการกองทุน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการกองทุนรวมหรือผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมิใช่อสังหาริมทรัพย ์ 
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 
 “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 

 ขอ้ 2   ประกาศฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนดมาตรฐานการจดัการกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน 
ส่วนบุคคล เพื่อใหบ้ริษทัจดัการดูแลและจดัการกองทุนดงักล่าวดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้
ความสามารถและความช านาญ และดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูมี้วิชาชีพ 
ในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า 

 ขอ้ 3   ในการจดัการกองทุน บริษทัจดัการกองทุนตอ้งแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนในลกัษณะ
ท่ีเหมาะสม โดยบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทุนจะตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

 ขอ้ 4   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนอยา่งสม ่าเสมอ  
และเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา  
เช่น รายละเอียดการลงทุน ฐานะการเงิน ค่าใชจ่้าย และความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อผูล้งทุน 
และบุคคลทัว่ไปดว้ยวิธีการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ล้งทุนและบุคคลทัว่ไปรับทราบขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 
ทุกช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
 การวดัผลการด าเนินงาน การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน และการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล  ทั้งน้ี ตามท่ีสมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 73/2561  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหบ้ริษทัจดัการ 
ปฏิบติัเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด 
ตามวรรคสองได ้

  ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น 
การลงทุนตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวตอ้งมี 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ในตลาดทุน หรือโดยผูส้อบบญัชีท่ีถือวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีของ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพบางประเภท  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไม่มี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัจดัการอาจจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ 
International Accounting Standards Board หรือ American Institution of Certified Public Accountants 
หรือ Financial Accounting Standards Board โดยงบการเงินดงักล่าวตอ้งมีการตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีสามารถประกอบธุรกิจการเป็นผูส้อบบญัชีไดโ้ดยชอบในประเทศท่ีมี
การเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

(2)  กรณีท่ีเป็นการจดัท างบการเงินประจ างวดการบญัชีของกองทุนรวมท่ีมีการเลิก
กองทุนภายใน 15 เดือนนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจดัท างบการเงิน
ประจ างวดการบญัชีสุดทา้ยของกองทุนรวม บริษทัจดัการอาจจดัท างบการเงินประจ างวดการบญัชี
ดงักล่าว ณ วนัเลิกกองทุนรวมเพียงคร้ังเดียวได ้โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือนแต่ไม่เกิน 15 เดือน 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 17/2560  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 64/2562  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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 ขอ้ 6   ในการจดัการกองทุน ใหส้ านกังานเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัเพื่อใหมี้
กฎเกณฑท่ี์เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนหรือลูกคา้ เช่น กองทุนรวมมีประกนั กองทุนรวม 
ท่ีลงทุนในต่างประเทศ ลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ลูกคา้ท่ีมี
ลกัษณะการลงทุนเป็นแบบเดียวกนั เป็นตน้ 

ขอ้ 7   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะกูย้มืเงิน ก่อภาระผกูพนัใด ๆ หรือเขา้ท า
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ในนามของกองทุนส่วนบุคคลไดต่้อเม่ือเป็นไปตามลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการกูย้มืเงินเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์
หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีสามารถใหบ้ริการธุรกรรมดงักล่าวไดต้ามกฎหมายของประเทศ 
ท่ีสถาบนัการเงินนั้นให้บริการ 

(2)  เป็นการก่อภาระผกูพนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลท่ีสามารถ
ด าเนินการไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 

(3)  เป็นการเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนหลกัทรัพยเ์พื่อการบริหาร 
สภาพคล่องของลูกคา้ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนั  
ใหค้  าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” ตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนั 

ตามขอ้ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2560  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัท่ี  
8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

(ข)  มีการระบุเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

  ขอ้ 8   เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมตามสิทธิท่ีพึง
ไดรั้บ และเพื่อใหมี้มาตรฐานการด าเนินงานเป็นอยา่งเดียวกนั ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการถือปฏิบติัได ้
  (1)  การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม การเพิ่มหรือลดจ านวน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 77/2563  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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การจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิกของกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตลอดจน 
เม่ือเกิดการค านวณจ านวนหน่วยหรือมูลค่าผิด 
  (2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูล้งทุน 
  (3)  การควบหรือรวมกองทุนรวม 
  (4)  การรับช าระหน้ีดว้ยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุน 
  (5)  การด าเนินการใหก้องทุนรวมเปิดด ารงสภาพคล่องและวิธีปฏิบติัในกรณีท่ีไม่
สามารถด ารงสภาพคล่องไดต้ามท่ีก าหนด 
  (6)  ขอ้ก าหนดอ่ืนใดเก่ียวกบัการจดัการกองทุนเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน 
หรือเพื่อใหมี้มาตรฐานการด าเนินงานเป็นอยา่งเดียวกนั 

  ขอ้ 9   ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ใน
รายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองที่ก าหนดในประกาศน้ีเพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติั และเพื่อให้
ส านกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบติันั้นได ้
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากบริษทัจดัการปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าบริษทัจดัการมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออก
แนวทางนั้น 

  ขอ้ 9/1   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดูแลใหโ้ครงการและขอ้ผกูพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการหรือขอ้ผกูพนัขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งตามวรรคหน่ึง  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อให้มีการแกไ้ขโครงการ
หรือขอ้ผกูพนัโดยไม่ชกัชา้  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว 
เป็นเพียงมาตรการชัว่คราว  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 12/2562  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 เมษายน  
พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2563  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
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หลกัเกณฑด์งักล่าวในลกัษณะท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้รวมถึงแจง้ให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและส านกังานทราบแทนการด าเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีหรือหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมอ่ืนใดท่ีออกตามประกาศน้ี ส าหรับ 
การจดัการกองทุนรวมใดท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใหส้ านกังาน 
มีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเฉพาะในส่วนท่ีไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุน 
ในประเทศไทยใหก้บับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงไดว้า่ 
การขอผ่อนผนัดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน 
ในประเทศท่ีกองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น (host country) 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนการอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมได ้

  (1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทั 
จดัการกองทุนรวมท่ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ  
กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบติัหรือดูแลใหมี้ 
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
  (4)  ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัที 
 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 60/2563  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 12   เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ 
ในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะนั้นหรือเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีปรากฏ 
ขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีส านกังานเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
  (1)  กองทุนรวมมีการจดัการท่ีมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ 
เง่ือนไขตามท่ีประกาศเก่ียวขอ้งก าหนด แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหา 
สาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการจดัการกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัหรือ
หลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  การจดัการกองทุนรวมอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัตลาดทุน 
  (3)  การจดัการกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย 
โดยรวม 
  (4)  การจดัการกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการ 
ตดัสินใจลงทุน 
  (5)  การด าเนินการของกองทุนรวมไม่สอดคลอ้งกบัโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
  อ านาจสั่งการตามวรรคหน่ึงใหร้วมถึงการสั่งการในเร่ืองดงัน้ี 
  (1)  ช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
  (2)  แกไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมใหถู้กตอ้ง 
  (3)  ระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีส านกังานยงัไม่ไดป้ระกาศก าหนดหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สข/น. 23/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 27/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2552  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
และกองทุนส่วนบุคคล ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 
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  ขอ้ 15   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออก หรือวางแนวปฏิบติั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 17/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้ง 
จดัการและลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือ
วางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


