
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 20/2552 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการใหค้วามเห็นชอบ 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบบัประมวล) 
    

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 135 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมี
บทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  (1)  “ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 

(2)  “สินทรัพยส์ภาพคล่อง”  หมายความวา่   สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
(ก)  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
(ข)  บตัรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มี 

กฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือบริษทัเงินทุน 
(ค)  ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย และพนัธบตัร

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และ 
(ง)  สินทรัพยส์ภาพคล่องอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
ทั้งน้ี สินทรัพยส์ภาพคล่องตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ตอ้งเป็นสินทรัพยท่ี์ปราศจาก

ภาระผกูพนั 
(3)  “ลูกคา้”  หมายความวา่   บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมอบหมายใหบ้ริษทัจดัการจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 
(4)  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
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(5)  “ตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์น”  หมายความวา่   บุคคลท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตั้งให้เป็น 
ตวัแทนในการปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 

(6)  “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั”  หมายความวา่ 
(ก)  ธนาคารพาณิชย ์
(ข)  บริษทัเงินทุน 
(ค)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อ 

การบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ)  บริษทัประกนัภยั 
(ฉ)  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงมิไดเ้ป็นบุคคลตาม (ฌ)  
(ช)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(ฌ)  ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
(ญ)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(ฎ)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ฏ)  กองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฐ)  นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชี 

ตรวจสอบแลว้ตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทข้ึนไป 
(ฑ)  นิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลตาม (ก) ถึง (ฐ) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ

เจด็สิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(ฒ)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (ก) ถึง (ฑ) โดยอนุโลม 
(ณ)  นิติบุคคลตามท่ีส านกังานอนุญาตเป็นรายกรณี ซ่ึงนิติบุคคลนั้นตอ้งประกอบ

ธุรกิจหลกัสอดคลอ้งกบัธุรกิจหลกัท่ีกองทุนรวมตอ้งการลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการลงทุน 

ขอ้ 2   บุคคลท่ีจะยืน่ค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามขอ้ 3  
จะตอ้งเป็นสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 

(1)  ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
(2)  บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(3)  บริษทัประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัชีวิต หรือ 
(4)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
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ขอ้ 3   บุคคลตามขอ้ 2 จะไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นได้
ต่อเม่ือมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีฐานะการเงินในลกัษณะดงัน้ี 
(ก)  ในกรณีท่ีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพย์ 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีหนา้ท่ีตอ้งด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
บริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวตอ้งมีสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยลา้นบาท 

(ข)  ในกรณีท่ีผูข้อรับความเห็นชอบเป็นสถาบนัการเงินอ่ืนนอกจาก (ก)  
สถาบนัการเงินดงักล่าวตอ้งมีเงินกองทุนและเงินส ารองไม่นอ้ยกวา่หลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุม
การประกอบธุรกิจนั้น 

(2)  ภายในระยะเวลาสามปียอ้นหลงัก่อนปีท่ียืน่ค  าขอจนถึงวนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตอ้งไม่มีประวติัการกระท าความผดิตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของบุคคลนั้น หรือกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจทางการเงินในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ 
การประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรือทุจริต หรือกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  รวมทั้ง 
ตอ้งไม่มีประวติัการด าเนินกิจการใดท่ีมีลกัษณะอนัเป็นการหลอกลวงหรือไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงถึง 
การขาดความรับผิดชอบ ไม่ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ หรือแสดงถึงการขาดความรอบคอบ 
หรือสะทอ้นถึงวธีิการท าธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเช่ือถือ  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน  
เน่ืองจากผูข้อรับความเห็นชอบแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีการปรับปรุงแกไ้ขระบบบริหารงานและบุคลากร  
เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการกระท าดงักล่าวอีก 

(3)  แสดงไดว้า่จะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 

(ก)  ระบบการแยกทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลออกจากทรัพยสิ์นของผูรั้บฝาก 
ทรัพยสิ์น และระบบการดูแลรวมทั้งการเก็บรักษาทรัพยสิ์นดงักล่าว  ตลอดจนการควบคุมภายใน 
เพื่อป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของลูกคา้ไปใชโ้ดยทุจริต 

(ข)  ระบบการป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 
ตลอดจนขอ้มูลและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส่วนบุคคล 

(ค)  ระบบการตรวจสอบและตรวจนบัทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 
เพื่อความถูกตอ้งครบถว้น 

(ง)  ระบบการจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นเพื่อแสดงรายการและจ านวนทรัพยสิ์นของ 
กองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนการบนัทึกรายการรับหรือจ่ายทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละกองทุน 
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(จ)  ระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสิ์น 
ของกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉ)  ระบบการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาความลบั 
ของกองทุนส่วนบุคคล 

(ช)  ในกรณีท่ีผูข้อรับความเห็นชอบประสงคจ์ะตั้งบุคคลใดเป็นตวัแทนเก็บรักษา
ทรัพยสิ์น ผูข้อรับความเห็นชอบตอ้งแสดงไดว้า่มีระบบงานดงัต่อไปน้ี 

1.  ระบบการพิจารณาคดัเลือกตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์น เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่
ตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์นมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 
   2.  ระบบการติดต่อประสานงานกบัตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหผู้ข้อรับ
ความเห็นชอบสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

3.  ระบบการดูแลให้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพยสิ์นปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นรับฝากไว ้

(ซ)  ระบบอ่ืนใดท่ีแสดงถึงความพร้อมในการประกอบธุรกิจตามท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

(4)  แสดงไดว้า่จะมีความพร้อมดา้นบุคลากรของหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับผิดชอบงาน 
ดา้นการเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น โดยบุคลากรดงักล่าวจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ และมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 
ในการประกอบวชิาชีพ 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามขอ้น้ีจะตอ้งด ารงคุณสมบติัตามประกาศน้ี 
ไวต้ลอดเวลา 

ขอ้ 4   ให้ผูข้อรับความเห็นชอบยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ  
ตามท่ีก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน 

 

 

                                                   
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ขอ้ 5   ให้ส านกังานพิจารณาค าขอรับความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นและ 
อนุญาตให้เร่ิมประกอบธุรกิจภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอรับความเห็นชอบ 
เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะรับฝากทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีตนเองเป็น
ผูบ้ริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลและมีระบบการจดัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ใหถื้อวา่
บริษทัจดัการดงักล่าวเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ี  ทั้งน้ี ให้บริษทั
จดัการแจง้ต่อส านกังานภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการดงักล่าว 

ขอ้ 7   การเปล่ียนแปลงระบบงานให้แตกต่างจากท่ีส านกังานไดเ้คยพิจารณาไว ้
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตอ้งแจง้ให้ส านกังานทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงหากส านกังานไม่ทกัทว้ง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแจง้ ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นด าเนินการ
เปล่ียนแปลงระบบงานได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงระบบงานอยา่งเร่งด่วน  
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นอาจแจง้ต่อส านกังานเพื่อขอทราบผลการพิจารณาโดยไม่ตอ้งรอใหค้รบระยะเวลา 
สิบหา้วนัดงักล่าวก็ได ้

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่สามารถด ารงฐานะการเงินตามขอ้ 3(1)  
ไดใ้หผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานและลูกคา้ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผูรั้บ 
ฝากทรัพยสิ์นรู้ถึงการไม่สามารถด ารงฐานะการเงินนั้นได ้และหากผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไดรั้บแจง้จาก
ลูกคา้วา่ประสงคจ์ะเปล่ียนผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นโอนทรัพยสิ์นท่ีเก็บรักษาไวไ้ปให้
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นรายอ่ืนแทนภายในสิบหา้วนั 

ขอ้ 9   ในระหวา่งท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นไม่สามารถด ารงฐานะการเงินตามขอ้ 3(1)  
ห้ามมิให้ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นขยายการประกอบธุรกิจ จนกวา่จะสามารถด ารงฐานะการเงินไดต้าม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด และไดรั้บอนุญาตจากส านกังานให้ขยายการประกอบธุรกิจได ้

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหน่ึง “การขยายการประกอบธุรกิจ” ใหห้มายถึง 
(1)  การท าสัญญาเก็บรักษาทรัพยสิ์นสัญญาใหม่ 

                                                   
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
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(2)  การต่ออายสุัญญาเก็บรักษาทรัพยสิ์นสัญญาเดิม 
(3)  กระท าการอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

ขอ้ 10   ใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ีรับฝากทรัพยสิ์น 
ของลูกคา้ท่ีตนเองเป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดเ้ฉพาะกรณีท่ีลูกคา้มิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ขอ้ 11   ให้ถือว่าบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 
ตามประกาศน้ี 

(1)  ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีสามารถประกอบธุรกิจไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศ 
ท่ีบริษทัจดัการมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนส่วนบุคคล หรือของประเทศท่ี 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตั้งอยู ่ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้มิไดมี้ภูมิล าเนาในประเทศไทยหรือลูกคา้มีนโยบาย
การลงทุนทั้งหมดในต่างประเทศเท่านั้น 

(2)  สถาบนัการเงินท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการเก็บรักษาทรัพยสิ์นภายใต ้
การก ากบัดูแลของส านกังานหรือองคก์รก ากบัดูแลอ่ืน  ทั้งน้ี เฉพาะการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน
ส่วนบุคคลของสถาบนัการเงินดงักล่าว 

ทั้งน้ี มิให้น าความในขอ้ 5 ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 9 มาใชบ้งัคบักบัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด 
ในขอ้ 3 วรรคสอง ขอ้ 6 ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 10 ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ภาคทณัฑ์ 
  (2)  สั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ 
  (3)  เพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบการเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  ทั้งน้ี ส านกังานอาจน า
ขอ้มูลดงักล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในคร้ังต่อไปได ้
 
 

                                                   
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 47/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
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ขอ้ 13   ใหถื้อวา่ผูท่ี้ไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นอยูแ่ลว้ในวนัท่ีประกาศน้ี 
ใชบ้งัคบั  เป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศน้ีและตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ประกาศน้ีดว้ย 

ขอ้ 14   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวยีน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กน. 69/2547  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล  ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ซ่ึงยงัใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้
บงัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง
และหนงัสือเวยีนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

ขอ้ 15   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กน. 69/2547  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการใหค้วามเห็นชอบ 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึง
การอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

 (นายวจิิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


