
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 88/2558 

เร่ือง  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญา 

รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัประมวล) 

___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 มาตรา 117 มาตรา 124 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 133 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559          เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบั 
  (1)  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
ท่ีมิไดมี้หลกัเกณฑก์ารจดัตั้งตามประกาศฉบบัอ่ืนก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ   
  (2)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (3)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
  เพื่อประโยชน์ของความชดัเจนในการบงัคบัใชป้ระกาศฉบบัน้ี การจดัตั้งกองทุนรวม 
ตามวรรคหน่ึง (1) จึงไม่ใช่กองทุนรวมตามตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว  
  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (4)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน    
  (5)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  (6)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (7)  กองทุนรวมคาร์บอน 
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  ขอ้ 3   ในการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่
รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 การจดัตั้งกองทุนรวม ส าหรับการจดัตั้งกองทุนรวมใดท่ีมีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวของบริษทัจดัการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนท่ีไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในประเทศไทยได ้ 
โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงได้ว่าการขอผ่อนผนัดังกล่าวไม่ขดัหรือแยง้กับหลกัเกณฑ์  
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนในประเทศท่ีกองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น 
(host country) 
  (2)  การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3  

หมวด 1 
บทนิยาม 

_______________________ 

  ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่”  

ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบัความหมายของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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“กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”   หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีประสงคจ์ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป โดยไม่ไดจ้ ากดัผูล้งทุนท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายภุกัษ์ 

“กองทุนรวมวายภุกัษ”์   หมายความวา่   กองทุนรวมวายุภกัษท่ี์จดัตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย”   หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะผอ่นคลายกวา่กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และจ ากดัการเสนอขายและการถือ
หน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง 

“กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “กองทุนรวมเปิด”  หมายความวา่   กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบคุคล แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การลงทุนของกองทุน 
  “ผูมี้เงินลงทุนสูง”  หมายความวา่   ผูท่ี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription) 
  “การลงทุน”  หมายความวา่   การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือการเขา้เป็นคู่สัญญา 
ในธุรกรรมทางการเงิน หรือการไดม้าหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 56/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 56/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 
ในท านองเดียวกนั 
  “ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง”  หมายความวา่   ตราสารทางการเงินหรือ
สัญญา ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นองคป์ระกอบรวมอยูด่ว้ย 
โดยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ท าใหก้ารช าระหน้ีท่ีก าหนดไวต้ามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดงักล่าวไม่วา่
ทั้งหมดหรือบางส่วนเปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากปัจจยัอา้งอิงตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้น เช่น 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ราคาหลกัทรัพย ์หรือดชันีราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (2)  มีลกัษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเส่ียงท่ีไม่สัมพนัธก์บัตราสารทางการเงินหรือ 
สัญญาดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั 
  (3)  เป็นผลใหส้ถานะความเส่ียงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญา 
ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั   
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “รายละเอียดของโครงการ”  หมายความวา่   รายละเอียดของโครงการท่ีมีรายการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  
  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนท่ีมีรายการตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวม 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
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หมวด 2 
การจดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 5   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมไดต้่อเม่ือเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 1 โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุน
รวมได ้2 วิธีการ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การยืน่ค าขออนุมติัโดยมีการพิจารณาค าขออนุมติัแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามส่วนท่ี 2 
  (2)  การยืน่ค าขออนุมติัในลกัษณะท่ีหากด าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจะถือวา่ 
ไดรั้บอนุมติัเป็นการทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามส่วนท่ี 3 
  การขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมภายใตโ้ครงการดงัต่อไปน้ี ตอ้งด าเนินการ 
โดยวิธีการตามวรรคหน่ึง (1) เท่านั้น 
  (1)  โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes  
  (2)  โครงการ Asia Region Funds Passport 

ส่วนท่ี 1  
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบักองทุนรวม  
และบริษทัจดัการกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 6   กองทุนรวมท่ีจะขออนุมติัจดัตั้งตอ้งก าหนดนโยบายการลงทุนใหเ้ป็นไปตาม 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศการลงทุน 
  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนรวม 
อีทีเอฟ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศการลงทุนไม่ได ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะ
ของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศการลงทุน กองทุนรวม
ดงักล่าวตอ้งเป็นกองทุนรวมเปิดเท่านั้น 

  ขอ้ 8   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอาจแบ่งเป็นหลายชนิดได ้โดยตอ้งก าหนดสิทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัอยา่งเท่าเทียมกนั และการแบ่งชนิดของ 
หน่วยลงทุนใหแ้บ่งตามกรณีดงัต่อไปน้ีเท่านั้น 
  (1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ระยะเวลาการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (3)  สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
  (4)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุน 
ในหน่วยลงทุน 
  (5)  กรณีเงินท่ีรับโอนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินดงักล่าวพร้อมผลประโยชน์ 
ท่ีรับโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน 

(6)  สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
  (7)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งแสดงไดว้า่การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าวสามารถปฏิบติัไดจ้ริงและไดค้  านึงถึงผลประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะไดรั้บแลว้ 
  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ครอบคลุมถึงกรณีท่ีมีการก าหนดสิทธิ 
และผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนตามสกุลเงินท่ีแตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากการช าระค่าขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายจากผูถื้อหน่วยลงทุน การจ่ายเงิน
ปันผลหรือการใหสิ้ทธิและผลประโยชน์อ่ืนใดในหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมจะแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนท่ีมีลกัษณะเดียวกบั 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่ได ้

 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 8/1   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(2)  ไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์  
(3)  ตอ้งระบุขอ้ความ “ชนิดเพื่อการออม” ไวใ้นช่ือชนิดของหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 9   การก าหนดช่ือของกองทุนรวมตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจผิด 
ในลกัษณะ ประเภท ความเส่ียง หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนในหน่วยของ 
กองโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ 
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุช่ือเฉพาะของกองทุนรวมดงักล่าววา่ “กองทุนรวม 
ท่ีลงทุนในกองโครงสร้างพื้นฐาน” ดว้ย 
  (2)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุ 
ช่ือของกองทุนรวมดงักล่าวใหส้ะทอ้นถึงหมวดอุตสาหกรรมท่ีกองทุนรวมนั้นมุ่งลงทุนดว้ย 
  (3)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งระบุขอ้ความ “หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย” ไวใ้นส่วนทา้ยของช่ือกองทุนรวม 
  (4)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งระบุขอ้ความ “เพื่อการออม” ไวใ้นส่วนทา้ยของช่ือกองทุนรวม 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดของ 
หน่วยลงทุนตามขอ้ 8/1 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 35/2560  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ “กองโครงสร้างพื้นฐาน”  ใหห้มายความถึง    
  (1)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน 
  (3)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคสอง 
(1) หรือทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตาม (2)  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
จะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

 ขอ้ 10   ในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะ 
ของกองทุนรวมมีประกนัตามประกาศการลงทุน ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้บุคคลอ่ืนประกนัวา่
หากผูล้งทุนไดล้งทุนจนครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผูล้งทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุน 
และผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีประกนัไว ้ 
ผูป้ระกนัดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะและคุณสมบติัอยา่งใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดงัน้ี ซ่ึงนิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมิใช่ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมดงักล่าว  
         (ก)  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
         (ข)  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ค)  บริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
         (ง)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
        นิติบุคคลตามวรรคหน่ึงตอ้งสามารถด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้าม 
หลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
  (2)  เป็นสถาบนัการเงินท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือใน 4 อนัดบัแรกจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 
กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  เป็นกองทุนรวมเปิด 
  (2)  ตอ้งมีการระบุไวใ้นโครงการวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการดงัน้ี 
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         (ก)  ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ได ้
         (ข)  จดัใหมี้ตลาดรอง (organized market) ส าหรับการซ้ือขายหน่วยลงทุนของ 
ผูล้งทุนใด ๆ 
         (ค)  จดัใหมี้ผูดู้แลสภาพคล่องอยา่งนอ้ย 1 ราย 
  (3)  ในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็นผูดู้แลสภาพคล่องหรือผูล้งทุนรายใหญ่ บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะก าหนดใหมี้การรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนหรือช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินก็ได ้โดยตอ้งระบุกรณีดงักล่าวและขั้นตอนการด าเนินการ 
ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ 
  (1)  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัจดัการกองทุนรวมใหท้ าหนา้ท่ีเพื่อให้ราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง
สะทอ้นมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมดงักล่าวไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั 
  (2)  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมกบับริษทัจดัการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้ง 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท หรือตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณี 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีจะจดัใหมี้การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของ 
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมปิด ตอ้งมีการระบุกรณีดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนใน
โครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด จะเพิ่มเงินทุนโครงการไดต่้อเม่ือมีการระบุ 
กรณีดงักล่าวและขั้นตอนการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
  (3)  ด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าวา่ 
  (1)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บ 
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
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  (2)  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   เงินทุนโครงการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ขอจดทะเบียนไวก้บัส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

  ขอ้ 13   บริษทัจดัการกองทุนรวมท่ียืน่ค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตอ้งไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกสั่งระงบัการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว  

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขออนุมติัโดยมีการพิจารณา 

ค าขออนุมติัแบบปกติ 
___________________________ 

  ขอ้ 14   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้ง 
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอต่อส านกังานผ่านระบบพิจารณาค าขอจดัตั้งกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
90 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมโดยมีการยืน่ 
ค าขอผอ่นผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบใดเพื่อใหมี้คุณสมบติัหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บ 
อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมมาพร้อมกบัค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม ส านกังานจะพิจารณาค าขอ 
ผอ่นผนัหรือค าขอรับความเห็นชอบดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา 
ค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามวรรคสอง 

  ขอ้ 15   ยกเลิก 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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ส่วนท่ี 3  
การยืน่ค าขออนุมติัในลกัษณะท่ีจะไดรั้บ 

การอนุมติัเป็นการทัว่ไป 
___________________________ 

  ขอ้ 16   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามส่วนน้ีได ้ 
ต่อเม่ือกองทุนรวมท่ีจะจดัตั้งเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตอ้งมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวทั้งหมด  
  (2)  กรณีท่ีจะจดัตั้งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  
การจ่ายผลตอบแทนดงักล่าวตอ้งสะทอ้นจากผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากทรัพยสิ์นท่ีลงทุน 
อยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่ผนัแปรไปตามสูตรการค านวณใด ๆ 
  (3)  ไม่ก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศ 
การลงทุน 
  (4)  ไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหนา้แฝง  เวน้แต่เป็นการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
  (5)  ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
  (6)  ไม่มีวิธีการจดัการกองทุนรวมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งขอรับ 
ความเห็นชอบหรือขอผ่อนผนัจากส านกังานก่อน 
  ความในส่วนน้ีไม่ใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์ของประกนัชีวิตหรือประกนัสุขภาพ 
  (2)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตาม
ประกาศการลงทุน ซ่ึงก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนคงท่ีตลอดเวลา 

  ขอ้ 17   บริษทัจดัการกองทุนรวมใดประสงคจ์ะยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม 
ตามส่วนน้ี ใหย้ืน่ค  าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอต่อส านกังานผา่นระบบพิจารณาค าขอ 
จดัตั้งกองทุนรวมตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2562  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 18   ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมท่ียืน่ค  าขอ 
ตามขอ้ 17  หากเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 17 มีความครบถว้นตามท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอตามประกาศส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง 
รายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ แลว้ 

  ขอ้ 19   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมใดยืน่ค าขออนุมติั 
จดัตั้งกองทุนรวมตามส่วนน้ีโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ใหส้ านกังาน 
มีอ านาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งระงบัการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่ท่ียืน่ตามส่วนน้ี หรือ 
ตามส่วนท่ี 2 เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริง
ดงักล่าว 
  (2)  สั่งหา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมดงักล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมแลว้แต่ยงัมิไดมี้การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ตามระยะเวลา 
ท่ีเห็นสมควร 
  (3)  แจง้ข่าวขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งการของส านกังานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน  
หรือจดัขอ้มูลดงักล่าวไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้อยา่งใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง 
  นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึง กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมอาจถูกด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

  ขอ้ 20   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 19 ส านกังานสามารถน าปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
มาใชป้ระกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของบริษทัจดัการกองทุนรวมในการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ท่ีมีต่อผูล้งทุน 
  (3)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน เพื่อแกไ้ข เยยีวยา  
หรือป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
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  (4)  พฤติกรรมอ่ืนของบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
หรือขดัขวางการปฏิบติังานของส านกังาน 
  (5)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดของบริษทัจดัการกองทุนรวมท่ีไม่เหมาะสม 

ส่วนท่ี 4 
การแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการก่อนการจดทะเบียน 

กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
___________________________ 

  ขอ้ 21   การขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ต่อส านกังานในการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม ใหก้ระท าไดก่้อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก
เวน้แต่เป็นการยืน่ค าขอในลกัษณะท่ีจะไดรั้บการอนุมติัเป็นการทัว่ไปตามส่วนท่ี 3 ตอ้งไม่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจนกวา่จะไดมี้การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียด
โครงการตามวรรคหน่ึงตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และ
การยืน่ค าขอต่าง ๆ  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวจากกองทุนรวมมิได ้

  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในรายละเอียด 
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงอาจกระทบต่อลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งแลว้  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมค าขอใหม่ต่อส านกังาน  

ส่วนท่ี 5 
การด าเนินการภายหลงัไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 23   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ขอ้ผูกพนั สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
และหนงัสือช้ีชวน โดยมีสาระส าคญัไม่ต่างจากร่างขอ้ผกูพนั ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์และ
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน 

  ขอ้ 24   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ในหนงัสือช้ีชวน 
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  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม  ทั้งน้ี ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจ 
เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินท่ีส านกังานอนุมติัได ้แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงิน 
ท่ีส านกังานอนุมติั 

  ขอ้ 25   ยกเลิก 

  ขอ้ 26   ในการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น 
กองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
แต่ละกองทุนรวม และตอ้งมีรายการท่ีเพียงพออนัแสดงถึงลกัษณะบ่งเฉพาะของแต่ละกองทุนรวม   
และมูลค่าของกองทรัพยสิ์น โดยในกรณีท่ีขอ้มูลซ่ึงจดทะเบียนไวน้ั้นมีการเปล่ียนแปลงไป บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งด าเนินการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายการในทะเบียนต่อส านกังาน เพื่อท าให้ขอ้มูล
ท่ีปรากฏในทะเบียนเป็นปัจจุบนั 

  ขอ้ 27   ในการจดัใหมี้หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งด าเนินการใหห้ลกัฐานดงักล่าวแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงสิทธิ และใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมรวมทั้งบุคคลอ่ืนได ้

  ขอ้ 28   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแจง้ให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึง 
ขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนรวมท่ีมีขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน า 
หน่วยลงทุน 
  ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน า 
หน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการโอนหรือการจ าน า ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 70/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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ส่วนท่ี 6 
การส้ินสุดลงของการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 29   ใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลง หากปรากฏวา่เม่ือส้ินสุดระยะ 
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกแลว้ กองทุนรวมมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน 

ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านกังานทราบกรณีตามวรรคหน่ึงภายใน  
15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
  เม่ือปรากฏกรณีตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
และผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินดงักล่าว (ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบั
แต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน โดยใน
กรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือและผลประโยชน์ (ถา้มี) ให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วย
ลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินจ านวน
ดงักล่าวไดค้รบถว้น  
  ในกรณีท่ีเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศตามประกาศ 
การลงทุน  หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัเหตุในการส้ินสุดลง 
ของการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมหรือการด าเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง หรือวรรคสามได ้

  ขอ้ 30   ในกรณีท่ีส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแลว้   
หากปรากฏวา่การขายหน่วยลงทุนหรือผลของการขายหน่วยลงทุนนอกเหนือจากขอ้ 29 ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี ประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
เก่ียวกบัการจ าหน่ายหน่วยลงทุน หรือไม่เป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ให้การอนุมติัให้ 
จดัตั้งกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง  เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรและไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  
  เม่ือการอนุมติัส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ืออยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาอนัสมควร 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 58/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานวา่การยื่นค าขออนุมติัในลกัษณะ 
ท่ีจะไดรั้บการอนุมติัเป็นการทัว่ไป ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 3  
หรือมีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระ (substance) ท่ีแทจ้ริงของ 
การจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ใหก้ารอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวส้ินสุดลงในวนัท่ีส านกังานก าหนด  เวน้แต่ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมดงักล่าวเขา้ข่ายท่ีจะไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งได ้ หากบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมยื่นค าขออนุมติัโดยมีการพิจารณาค าขออนุมติัแบบปกติตามส่วนท่ี 2 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้กไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าวให้เป็นไปตาม 
ขอ้ 16 แลว้ 
  การขอผ่อนผนัต่อส านกังานตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ยืน่ค าขอผอ่นผนัเป็นหนงัสือและช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอผ่อนผนั 
ตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ  
  (2)  ในกรณีขอผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่าง 
ของค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขออนุมติัโดยมีการพิจารณาค าขออนุมติัแบบปกติตามส่วนท่ี 2 และ 
ค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขออนุมติัในลกัษณะท่ีจะไดรั้บการอนุมติัเป็นการทัว่ไปตามส่วนท่ี 3  ทั้งน้ี  
ตามอตัราท่ีก าหนดในประกาศท่ีระบุในวรรคสอง (1) 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่าง 
ของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได ้

  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บอนุมติัเป็นการทัว่ไปตามส่วนท่ี 3  
ซ่ึงต่อมามีเหตทุ าใหก้ารอนุมติัส้ินสุดลงตามขอ้ 31 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินดงัน้ี ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี 
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวมจากส านกังาน 
         (ก)  เงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินตาม (1) (ก) 
         (ค)  ดอกเบ้ียของเงินตาม (1) (ก) ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยให้ 
เร่ิมค านวณตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้การส้ินสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวนัท่ี 
บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 
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  (2)  ในกรณีท่ีมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัทีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้ถึงการส้ินสุดลงของกองทุนรวมจาก
ส านกังาน  ทั้งน้ี หากช าระบญัชีกองทุนรวมแลว้ปรากฏว่าเงินท่ีเฉล่ียคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ านวน 
นอ้ยกวา่ผลรวมของเงินดงัน้ี  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระส่วนต่างแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จส้ิน 
         (ก)  เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  ดอกเบ้ียของเงินตาม (2) (ก) ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยเร่ิมค านวณตั้งแต่ 
วนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุนจนถึงวนัท่ีผูช้  าระบญัชีเฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 33   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม 
ท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุกรณีดงักล่าวไว ้
ในหนงัสือช้ีชวนแลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได ้
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายงานใหส้ านกังานทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทุน 
ตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น และใหก้ารอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม 
เป็นอนัส้ินสุดลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานทราบ 

  ขอ้ 34   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือ 
หน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมส้ินสุดลงตามขอ้ 33 วรรคสอง  
และหากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้
อนัเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการกองทุนรวมเอง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมช าระดอกเบ้ียใน 
อตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวนัท่ีช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
จนครบถว้น 

หมวด 3 
การเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
___________________________ 

  ขอ้ 35   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นคณะบุคคล คณะบุคคล 
ดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยบุคคลไม่เกิน 35 ราย 
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  ขอ้ 36   ในการรับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าขอ้มูลของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีรายละเอียดของขอ้มูลและ  
ปรับปรุงขอ้มูลตามท่ีสมาคมก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้ปฏิเสธการใหข้อ้มูลดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลแจง้ใหลู้กคา้ทราบวา่การเสนอนโยบายการลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้นั้น บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลไดพ้ิจารณาขอ้มูลเพียงเท่าท่ีลูกคา้ให้กบับริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น 
  (2)  เสนอนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ซ่ึงไดป้ระเมินจากวตัถุประสงค์ 
ในการลงทุนของลูกคา้ ประสบการณ์ในการลงทุน ฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ความตอ้งการ 
และขอ้จ ากดัการลงทุน  ทั้งน้ี นโยบายการลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 37   สัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีขอ้ความท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลสามารถปฏิเสธความรับผิดทางแพ่ง 
อนัเน่ืองจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่กระท าตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
  (2)  มีขอ้ความท่ีแจง้ใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีของลูกคา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
บทบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ 
หลกัทรัพยใ์นมาตรา 59 
  (3)  มีอายสุัญญาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ในกรณีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (4)  มีขอ้ความท่ีให้ลูกคา้มีสิทธิเลิกสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลภายใน  
5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีลงนามในสัญญาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลทราบล่วงหนา้  
และไม่ตอ้งชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว  
เวน้แต่เป็นการท าสัญญากบัลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(5)  ในการกูย้มืเงินเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์หรือการเขา้ท าธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนหลกัทรัพยเ์พื่อการบริหารสภาพคล่อง ตอ้งมีการก าหนดวงเงิน เง่ือนไข และ
อตัราส่วนในการท าธุรกรรมดงักล่าวเม่ือเทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมอบหมายใหล้งทุน และมีขอ้ความแสดง
ความยินยอมของลูกคา้ในการมอบหมายใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวดว้ย 

 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 76/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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(6)  มีขอ้ความท่ีแสดงวา่ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์นท าใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ภายใตก้ารจดัการ หรือไม่สามารถด ารงฐานะ 
ทางการเงินตามกฎหมายอ่ืนท่ีก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวจนเป็นเหตุใหต้อ้งระงบัการประกอบ 
ธุรกิจนั้น ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการตามท่ีลูกคา้แจง้ความประสงคไ์วด้งัน้ี และให้ 
ลูกคา้มีสิทธิบอกเลิกสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดโ้ดยบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะ 
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกคา้อนัเน่ืองจากการเลิกสัญญาดงักล่าว 
         (ก)  จดัใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอ่ืนเขา้จดัการเงินทุนของลูกคา้แทน 
         (ข)  เปล่ียนแปลงทางทะเบียนเพื่อใหลู้กคา้มีช่ือเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นนั้นโดยตรง 

หมวด 4 
อ านาจของส านกังาน 

___________________________ 

  ขอ้ 38   ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ  
ในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าหนดในประกาศน้ีเพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบติั และเพื่อให้
ส านกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบติันั้นได ้

  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากบริษทัจดัการปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออก
แนวทางนั้น 

ขอ้ 39   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจท่ีจะไม่อนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 
ตามค าขอได ้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2561  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2562  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 



20 

 

  (1)  กองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้งมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ 
เง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุมติัตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ 
เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั 
หรือหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
  (2)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัตลาดทุน 
  (3)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม 
  (4)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการ 
ตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 40   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานวา่บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามประกาศน้ี ซ่ึงมีนยัส าคญัต่อการพิจารณาอนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม่  
ใหส้ านกังานมีอ านาจท่ีจะไม่อนุมติัค าขอจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ต่อ 
ส านกังานหรือสั่งระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแลว้
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกต่อประชาชน 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

___________________________ 

  ขอ้ 41   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออก หรือวางแนวปฏิบติั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 27/2552  
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 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   
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุนซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบั

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 58/2563  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและ 
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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ไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออก
หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 42   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 17/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง จดัการและลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขาย 
ต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมตาม 
ประกาศดงักล่าว หรืออา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


