ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 87/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับประมวล)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 89/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
คาว่า “บริ ษทั จัดการ” “บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” “บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล”
“สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
บทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศการลงทุน
“ประกาศการลงทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน
“วันทาการ” หมายความว่า วันเปิ ดทาการตามปกติของบริ ษทั จัดการ
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)
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“กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน” หมายความว่า กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนมากกว่า 1 นโยบาย โดยอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพนายจ้างเดียว
หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพหลายนายจ้างก็ได้
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพนายจ้างเดียว” หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จดั ตั้งขึ้น
เพื่อลูกจ้างของนายจ้างเพียงรายเดียว
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพหลายนายจ้าง” หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จดั ตั้งขึ้น
เพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย
“กองทุนต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนใดกองทุนหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
(2) กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้ง
ในรู ปแบบบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
(3) กองทรัสต์หรื อกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทรัสต์หรื อกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
“ฐานะการลงทุนสุ ทธิ” (net exposure) หมายความว่า มูลค่าการลงทุนสุ ทธิ
ในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรื อสัญญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยงในทรัพย์สินนั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)
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ภาค 1
ข้อกาหนดที่ใช้บงั คับกับการจัดการกองทุนรวม
และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
________________
หมวด 1
ผูจ้ ดั การกองทุน
________________
ข้อ 3 ในหมวดนี้
“พนักงานที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พนักงานของบริ ษทั จัดการที่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ข้อ 4 ในการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุน บริ ษทั จัดการต้องพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั อื่น และต้องไม่เป็ นผูจ้ ดั การลงทุน
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้แก่บุคคลอื่นที่ดาเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงหรื อแข่งขันกับการดาเนินการ
ของบริ ษทั จัดการ เว้นแต่บริ ษทั จัดการแสดงได้วา่ มีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อมีมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั ได้
(2) ในกรณี ที่แต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน บุคคลดังกล่าว
ต้องดารงตาแหน่งที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ตาแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การจัดการลงทุน
(ข) ตาแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ผูจ้ ดั การของ
บริ ษทั จัดการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่ งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
ที่เกี่ยวกับการลงทุน
ข้อ 5 บริ ษทั จัดการต้องให้ความรู ้หรื อจัดอบรมแก่ผจู ้ ดั การกองทุนและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังต่อไปนี้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(1) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
กฎหมายดังกล่าว
(2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่สานักงานกาหนดหรื อที่สมาคมกาหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
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(3) จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกาหนด
(4) นโยบายและกฎระเบียบภายในของบริ ษทั จัดการ
ในกรณีที่มีการออกหรื อแก้ไขเพิม่ เติมเรื่ องตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการ
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผจู ้ ดั การกองทุนและพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วยทุกครั้ง
หมวด 2
การเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดทารายงานของกองทุน
________________
ข้อ 6 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เปิ ดเผยต้องมีความ
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และไม่มีลกั ษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเป็ นการบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
ข้อ 6/1 ยกเลิก
ภาค 2
การจัดการกองทุนรวม
__________________
ข้อ 7 ในภาคนี้
“ผูด้ ูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม
“มูลค่าหน่วยลงทุน” หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทาการที่คานวณนั้น
“ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน” หมายความว่า บุคคลที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
มอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 70/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 24) ลงวันที่
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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“วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนดไว้ในโครงการ
“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
“มติพิเศษ” หมายความว่า มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
“มติเสี ยงข้างมาก” หมายความว่า มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
“กองทุนรวมเพื่อการออม” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศ
การลงทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) ลงวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

6
หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
________________
ส่วนที่ 1
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
________________
ข้อ 8 การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่วา่ เพราะเหตุใด บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานก่อน
ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยคุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทราบเหตุดงั กล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานทราบ
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็ จสิ้ น
ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานภายใน
15 วันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ส่วนที่ 1/1
การกาหนดชื่อของกองทุนรวม
___________________________
ข้อ 8/1 บริ ษทั จัดการต้องกาหนดชื่อของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่
16 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

7
ส่วนที่ 2
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน
_________________
ข้อ 9 ในการจัดการกองทุนรวมปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการ
(2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันทาการสุดท้ายของเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป เว้นแต่
ในกรณีของกองทุนรวมปิ ดที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการล่าสุด โดยให้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายในวันทาการถัดไป
(ข) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศ
ภายในวันทาการถัดไป
(ค) วันทาการก่อนวันขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
โดยให้ประกาศภายในวันขายหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องใช้ตวั เลข
ทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11 และต้องได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
เว้นแต่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเป็ นประการอื่น ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบ
ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์
เป็ นต้น และภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนได้
ข้อ 10 ในการจัดการกองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคานวณและประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการ
(2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณราคาดังกล่าว
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(3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศ
ภายในวันทาการถัดไป
(ข) วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุ ด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซ้ื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทาการ ให้ประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพิ่มเติมด้วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายใน
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณี ที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
2. วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่ างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11 และต้องได้รับการรับรองโดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม
เช่น การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสิ นใจลงทุนได้
(3) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และ
สถานที่ทุกแห่งที่ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วย
หรื อไม่ก็ได้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 11 การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีกองทุนรวมปิ ด
(ก) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง
โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(2) กรณีกองทุนรวมเปิ ด
(ก) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(ข) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ให้ปัดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่ วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ให้ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (2) (ข) เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (2) (ข)
(ง) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ให้ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคานวณตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมนาผลประโยชน์น้ นั รวมเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ข้อ 12 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ 9 และข้อ 10
เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับ
คาสัง่ ซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้น
ตั้งแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
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ส่วนที่ 3
การดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน
หรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
________________
ข้อ 13 ในส่ วนนี้
“การชดเชยราคา” หมายความว่า การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ื อหรื อ
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง แทนการเพิม่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุน
“ราคาหน่วยลงทุน” หมายความว่า ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
ข้อ 14 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศ
มูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรื อในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรื อคิดเป็ นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคา
ที่ถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี้
(ก) มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่
ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึง
การคานวณมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแก้ไขมูลค่าหรื อราคา
หน่วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรื อราคาไม่ถูกต้อง
ข้อ 15 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศ
มูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรื อในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ นึ ไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคา
ที่ถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) คานวณมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
พบว่ามูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง
(2) ดาเนินการดังนี้เฉพาะวันที่มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่า
และคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็ จสิ้ น
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าหรื อราคา
หน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) วรรคหนึ่ง ให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 14(1)โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิ ด
ให้ระบุการดาเนินการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทน
ข้อมูลตามข้อ 14(1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก)
(ค) ดาเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม
ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุน
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก)
ความในวรรคหนึ่ง (2) (ค) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมปิ ดที่มีหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุน
ตามระเบียบหรื อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ข้อ 16 นอกจากการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ นึ ไป และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
เฉพาะวันที่มูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 15
วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่ นส่ วนของการดาเนินการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 17 ให้แล้วเสร็ จและดาเนินการ
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุน
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ไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
(3) จัดทามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงาน
ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 15 วรรคหนึ่ง (2) (ก)
ให้สานักงานภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมส่งสาเนาเอกสารที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
ข้อ 17 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16(2) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน
1. ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเอง เป็ นจานวนเท่ากับส่ วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ นั
และจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรื อ
ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มจานวน
หน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยูใ่ ห้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุน
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(2) กรณี ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเพิม่ จานวน
หน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่ วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
กับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุน
(ข) กรณี ที่เป็ นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
1. ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมี
หน่วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงิน
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจานวนหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่น้ นั และจ่ายเงินของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุ ดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อ
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจนาเงินชดเชยราคา
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชดเชยราคาให้แล้วเสร็ จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม
วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรื อผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจจ่ายเงิน
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเองแทนกองทุนรวมเปิ ดก็ได้
ข้อ 18 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มีสาเนารายงานตามข้อ 14(1) และข้อ 15
วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
ข้อ 19 ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน
หรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
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ส่วนที่ 4
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
________________
ข้อ 20 เว้นแต่จะมีประกาศกาหนดให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้ ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) รับคาสั่งซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ที่มีการสงวนสิ ทธิในการรับคาสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนไว้ในโครงการ โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่รับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามกรณี ที่
สงวนสิ ทธิไว้ก็ได้
(2) ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งซื้อหรื อขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยราคาขายหน่วยลงทุนหรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
และเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนที่ขายหรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทาการถัดจาก
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการ
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด
ตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to
Approval, Valuation, and Operational Matters ซึ่งอยูใ่ น Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ
Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers
of ASEAN Collective Investment Schemes
(ข) ในกรณี ที่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการ
Asia Region Funds Passport ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดตาม Annex 3 : Passport Rules ของ
Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
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(ค) ในกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยง
ต่างประเทศตามประกาศการลงทุนซึ่งมิใช่กองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (3) (ก) และ (ข) ต้องไม่เกินกว่า
5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ซึ่งบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ
(ง) ในกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งมิใช่กองทุนรวมตาม
วรรคหนึ่ง (3) (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(4) จัดให้มีขอ้ ความในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรื อใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่แสดงว่า
ในกรณีที่ผลู ้ งทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียด
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน
ที่จดั ทาขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศนี้
หรื อประกาศอื่น ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายหรื อยกเลิกจานวนที่รับซื้ อคืน
ตามวรรคหนึ่ง (2) ภายในวันทาการถัดจากวันที่มีหน้าที่คานวณเมื่อสิ้ นสุ ดการผ่อนผัน และชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (3) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการผ่อนผัน
หรื อภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนดไว้ในคาสั่งผ่อนผัน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (3)
ในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุนซึ่งมีการลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 21 อาจกาหนด
ให้มีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่ งคาสั่งก็ได้ แต่ตอ้ งมีการระบุไว้ในโครงการ และเป็ นการ
ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 22
ข้อ 21 กองทุนรวมที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 20 วรรคสาม ที่อาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ จะต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วน
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการลงทุนในตราสารหรื อเข้าทาสัญญาที่ผอู ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาเป็ น
กิจการที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรื อเป็ นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่สามารถประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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(2) ตราสารของผูอ้ อกตาม (1) ต้องเสนอขายในประเทศไทย หรื อเป็ นการเข้าทาสัญญา
ตาม (1) ในประเทศไทย
(3) การชาระหนี้ตามตราสารหรื อสัญญาต้องกาหนดให้ชาระเป็ นสกุลเงินบาท
ข้อ 22 ในการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับ
กองทุนรวมตามข้อ 21 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องอยูภ่ ายในวงเงินรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการ
โดยการจัดสรรวงเงินดังกล่าวเป็ นไปตามลาดับก่อนหลัง (first come first serve basis)
(2) การคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนส่ งคาสัง่ ในเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(ข) กรณี ที่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนส่ งคาสั่งหลังเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
จนถึงเวลาเริ่ มต้นของเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ให้ใช้มูลค่า
หน่วยลงทุน ณ สิ้ นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(3) วงเงินสูงสุดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะยินยอมให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนได้ในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ต้องไม่เกินวงเงินดังนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในโครงการด้วย
(ก) วงเงินรายบุคคลตามที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด
(ข) วงเงินรวมของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามอัตราส่ วนของการลงทุนใน
ทรัพย์สินหรื อถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวมตามที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
กาหนด
(4) จัดให้มีมาตรการในการบริ หารสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
(5) เปิ ดเผยหลักเกณฑ์การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ไว้อย่างชัดเจน
ในหนังสื อชี้ชวน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 23 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่กระทาการใด หรื อรู ้เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื่นในการกระทาการใด ที่ส่งผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เสมือนหนึ่งว่าได้รับชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาในข้อ 20 วรรคหนึ่ง (3)
ข้อ 24 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผล
ว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ข้อ 25 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 24 ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อน
กาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไป
ให้ทราบเรื่ องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 24(1) หรื อการรับรอง
ข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 24(2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
จะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้อง
ชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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ข้อ 26 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษทั พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 15 และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ข้อ 27 ในกรณีที่วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่
สานักงานได้ประกาศกาหนดให้เป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว
และแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสั่งในกรณี ดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการเป็ นกรณี พิเศษนั้น โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่ องดังกล่าวไว้ในที่เปิ ดเผย
ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ข้อ 27/1 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรื อเวลาใน
การขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรื อข้อผูกพันของกองทุนรวม
ใดเป็ นการชัว่ คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรื อเวลาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่
ให้บริ การเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามโครงการหรื อข้อผูกพันแล้ว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 21) ลงวันที่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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ข้อ 28 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง
ที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผล
ว่าเป็ นกรณีใดกรณี หนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้
ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อ
เป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน
โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
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(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หาร
จัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิม
ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 102/1
ข้อ 29 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 28 และบริ ษทั จัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย
หรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 28(1) (2) (3) หรื อ (5)
ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนั้น
ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรื อ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่
17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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หยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 28(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุ ดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบ
ภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว
ให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ข้อ 30 เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ น
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่สานักงานประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน
ข้อ 31 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้กาหนดกรณีที่เป็ น
เงื่อนไขการชาระและขั้นตอนการดาเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขั้นตอนที่กาหนดดังกล่าว
ต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนั้นทุกราย ทั้งนี้
กรณีที่เป็ นเงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเปิ ดกาหนดวิธีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชาระเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็ นการทัว่ ไป
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
นาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนั้นไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
(3) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
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(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ส่วนที่ 5
การจัดทารายงานของกองทุนรวม
_______________
ข้อ 32 ในส่ วนนี้
“บริ ษทั นายหน้า” หมายความว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(2) บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ยกเลิก

ข้อ 33 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของแต่ละกองทุนรวม
ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม เป็ นรายเดือนดังต่อไปนี้
(1) ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมที่จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
ในกรณีที่สมาคมมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมโดยเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั (benchmark) ตัวชี้วดั ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้ดชั นีที่ใช้วดั
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (total return index) เท่านั้น และไม่ใช้ดชั นีที่สะท้อน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี (price index)
มิให้นาความใน (1) วรรคสองมาใช้บงั คับกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ตามประกาศ
การลงทุน
(2) ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมโดยมีสาระสาคัญดังนี้
(ก) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน ให้เปิ ดเผยชื่อหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ตลอดจนน้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น
(ข) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้เปิ ดเผยชื่อตราสารหนี้ ที่มีมูลค่าการลงทุน
สูงสุ ด 5 อันดับแรก ตลอดจนอันดับความน่าเชื่อถือและน้ าหนักการลงทุนในตราสารหนี้น้ นั
(ค) กรณี กองทุนรวมผสม ให้เปิ ดเผยชื่อหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
5 อันดับแรก และน้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ ในกรณี ที่หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นตราสารหนี้
ให้เปิ ดเผยอันดับความน่าเชื่อถือด้วย
(ง) กรณีกองทุนรวมที่มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้เปิ ดเผยข้อมูล
การลงทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น เท่าที่กองทุนต่างประเทศนั้นได้เปิ ดเผยไว้เป็ นการทัว่ ไป
หรื อเท่าที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสามารถเข้าถึงได้
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้กระทาภายใน 15 วันนับแต่วนั ทาการสุดท้ายของ
แต่ละเดือน เว้นแต่กรณี ตามวรรคหนึ่ง (2) (ง) ให้กระทาภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่กองทุนต่างประเทศนั้น
เปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนเป็ นวันแรก
ข้อ 34 บริ ษทั จัดการจะไม่จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวม
เป็ นรายเดือนตามข้อ 33 ก็ได้ หากเป็ นกรณีที่เป็ นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้ประกอบกัน
(1) กองทุนรวมดังกล่าวมีกลยุทธ์มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยถือทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้จนครบอายุของทรัพย์สินหรื อครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุ
ของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้แสดงข้อมูลการลงทุนตามข้อ 33 วรรคหนึ่ง (2)
ไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนได้เปิ ดเผยให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ทราบถึงแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการลงทุนได้เองแล้ว
ข้อ 35 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ทุกรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงมีสาระตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37 วรรคหนึ่ง และส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสานักงานภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเลือกจัดทาและ
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ส่งรายงานตามข้อ 36 ตามปี ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาบัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่สานักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้
การส่ งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมดาเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) จัดส่ งรายงานดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อบันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
(2) เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม โดยต้องมี
การแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ให้จดั ส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย

ความในวรรคหนึ่ งมิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่ต้องเลิกกองทุ นรวม
เนื่องจากมีเหตุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 101 ข้อ 102 ข้อ 102/1 ข้อ 106/2 หรื อข้อ 106/3 โดยเหตุดงั กล่าว
ได้เกิดขึ้นก่อนหรื อในวันที่ครบกาหนดจัดทาหรื อจัดส่งรายงานดังกล่าว
ข้อ 36 นอกจากการจัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชี ตามข้อ 35 แล้ว ในการจัดการ
กองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิ ดทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรื อของปี ปฏิทิน ซึ่งมีสาระตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37
วรรคสองด้วย และส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และสานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
ให้นาความในข้อ 35 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 37 การจัดทารายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 35 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) งบดุล งบกาไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ที่ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
(2) รายละเอียดเงินลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
ที่ตอ้ งแสดงการจัดกลุ่มให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตามคาอธิบายที่จดั ไว้
ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
(2/1) ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่ วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ (ถ้ามี)
(3) ผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในข้อ 33 วรรคหนึ่ง (1)
(4) ค่านายหน้าทั้งหมดจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวม รายชื่อบริ ษทั นายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าในจานวน
สูงสุด 10 อันดับแรก อัตราส่ วนของจานวนค่านายหน้าที่บริ ษทั นายหน้าแต่ละรายดังกล่าว
ได้รับต่อจานวนค่านายหน้าทั้งหมด และอัตราส่ วนของจานวนค่านายหน้าส่วนที่เหลือต่อจานวน
ค่านายหน้าทั้งหมด
(5) ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมซึ่งต้องมีรายละเอียดตามตารางที่จดั ไว้
ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
(5/1) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรื อประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ดอกผล
หรื อผลประโยชน์ทวั่ ไปที่เกิดจากการลงทุน (ถ้ามี)
(6) ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio)
ซึ่งคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
(7) ความเห็นของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผา่ นมาเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุน
ในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรื อ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอธิบาย
สาเหตุที่ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจริ ง (average actual leverage)
เกินกว่าที่บริ ษทั จัดการประมาณการไว้ (expected gross leverage) ตามหนังสื อชี้ชวน
(8) ความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริ ษทั
จัดการกองทุนรวม
(9) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กาหนด ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผล
(10) ข้อมูลการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(11) ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่าวเป็ น 0 ในกรณี ที่
ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ แห่งสิ ทธิเรี ยกร้องผิดนัดชาระหนี้หรื อมีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ (ถ้ามี)
(12) ข้อมูลการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)
(13) ข้อมูลการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในนามกองทุนรวม
ของรอบปี ปฏิทินล่าสุ ด
(14) ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสี ยง (ถ้ามี) โดยให้
ระบุจานวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูล
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย
(15) รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนรวม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 22) ลงวันที่
28 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
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การจัดทารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามข้อ 36 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
แสดงข้อมูลอย่างน้อยตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) โดยอนุโลม เว้นแต่งบการเงินตามวรรคหนึ่ง (1)
ไม่จาต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ข้อ 38 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายละเอียดเงินลงทุน
การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมตามข้อ 37 วรรคหนึ่ง (2)
ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเป็ นรายไตรมาส โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวภายใน
60 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนซึ่งได้จากการคานวณค่าตาม
มาตรฐานสากล และสัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สุทธิ
ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมด้วย
ข้อ 39 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มีรายงานตามข้อ 35 และข้อ 36 ของ
รอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้เป็ นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
ข้อ 40 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทาและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้ ตามรู ปแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
(1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนรวมลงทุนหรื อ
มีไว้เป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(2) รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่ง
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(3) รายงานการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิ ดเป็ นรายวัน
โดยให้จดั ส่งภายในวันทาการถัดไป
การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกระทาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 67/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 23) ลงวันที่
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
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ข้อ 41 ในกรณีที่กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนใดกองทุนหนึ่ง เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดทาข้อมูลของกองทุนรวม ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรื อ
ของปี ปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีสาระสาคัญประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนต่างประเทศ
(2) ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนต่างประเทศ
การจัดทาข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนต่างประเทศ เท่าที่กองทุนต่างประเทศนั้นได้เปิ ดเผยไว้เป็ นการทัว่ ไปหรื อเท่าที่บริ ษทั จัดการ
สามารถเข้าถึงได้
ข้อ 42 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน
ของปี ปฏิทิน ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงานกาหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน และส่ง
รายงานดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลา
ดังกล่าว
ข้อ 43 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดทารายงานการทาธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายเดือน โดยระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้
(1) รายชื่อคู่สัญญา และวัน เดือน และปี ที่ทาธุรกรรม
(2) ชื่อ ประเภท และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื ณ วันทาธุรกรรม
(3) อัตราผลตอบแทนต่อปี และอายุของสัญญา
(4) ชื่อและประเภทของหลักประกัน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดเก็บรายงานที่จดั ทาตามวรรคหนึ่งไว้เพื่อให้สานักงาน
สามารถตรวจสอบได้
ข้อ 44 ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน
หรื อเงินฝาก ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทาข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) รายงานสรุ ปจานวนเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน หรื อเงินฝาก
และสัดส่ วนเงินลงทุนดังกล่าวต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยแบ่งข้อมูลตามกลุ่มดังนี้
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ
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(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์
หรื อบริ ษทั เงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูอ้ าวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ หรื อไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(2) รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน หรื อเงินฝาก
ที่ลงทุนหรื อมีไว้เป็ นรายตัว
(3) สัดส่ วนเงินลงทุนขั้นสู งต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมตั้งไว้ในแผนการลงทุนสาหรับกลุ่มตราสารตามวรรคหนึ่ง (1) (ง)
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลที่จดั ทาขึ้นตามวรรคหนึ่ง
เป็ นรายเดือนทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละเดือน
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจใช้วิธีเปิ ดเผย
รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็ นรายกลุ่มตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง)
แทนการเปิ ดเผยเป็ นรายตัวก็ได้
ข้อ 45 ยกเลิก
ข้อ 45/1 ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาและส่งรายงานการใช้สิทธิดงั กล่าวต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า
(2) จัดทาและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหน้าของการดาเนินการดังกล่าวให้แก่
สานักงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนใช้สิทธิขอเพิกถอนมติ หรื อเมื่อมี
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
(3) เปิ ดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลักษณะที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้



ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ข้อ 46 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานกากับดูแลธุรกิจกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจัดทาและส่ งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมดังต่อไปนี้ เมื่อสานักงานร้องขอ โดยข้อมูลที่
จัดส่งให้เป็ นไปตามรู ปแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่สานักงานแจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ทราบล่วงหน้า
(1) ข้อมูลตามรายการที่สานักงานกาหนด โดยให้ส่งผ่านระบบจัดส่งข้อมูลตามที่
กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(2) รายงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการดาเนินงานจัดการกองทุนรวม
การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกระทาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ 6
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
______________
ข้อ 47 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
อาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่ วน
การลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 9 และข้อ 10 ซึ่งได้รับการผ่อนผัน
จากสานักงานตามข้อ 107(2)
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(5) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ได้รับ
ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(6) กรณี อื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
หรื อเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ข้อ 48 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานนอกเหนือ
จากข้อ 50 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียม
ต่อสานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
เมื่อสานักงานได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ งแล้ว
สานักงานจะดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวม
ข้อ 49 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏ
ว่ามติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรื อไม่เกินร้อยละ 80 หรื อในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษเมื่อคานวณ
เฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรื อไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริ ษทั จัดการ
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กองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ นั
ข้อ 50 การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงานในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ คาขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน และให้ถือว่า
ได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าว เมื่อสานักงานได้รับคาขอพร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
ในกรณี ดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่าในการซื้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่ งคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(จ) การลดเวลาส่ งคาสัง่ ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิม่ เติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจาก
สานักงานตามข้อ 8 แล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 97 วรรคสอง
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ข้อ 51 ยกเลิก
ข้อ 52 ยกเลิก
ข้อ 52/1 ยกเลิก
ส่วนที่ 7
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ
___________________
ข้อ 53 ในส่ วนนี้
“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ยืน่ ขอจดทะเบียนไว้กบั สานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
ข้อ 54 ในการเพิม่ เงินทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมจะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนได้ไม่เกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ในวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ และจะแก้ไขเพื่อเพิ่มเงินทุนโครงการอีกไม่ได้
ข้อ 55 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทาให้มูลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนที่เพิ่ม
มีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
(2) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องกาหนดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ณ สิ้ นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเปิ ด บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุน
ตามจานวนที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการ
ต่อสานักงานแล้ว
ส่วนที่ 8
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
_________________
ข้อ 56 กองทุนรวมใดที่ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากประสงค์จะมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรื อกรณี ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอยูแ่ ล้ว หากจะมีการแก้ไขหรื อเพิม่ เติม
ชนิดหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ลักษณะของชนิดหน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(2) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนต้องไม่กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิม
ข้อ 56/1 นอกจากต้องปฏิบตั ิตามข้อ 56 แล้ว หากกองทุนรวมใดประสงค์จะมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณี สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่ งเสริ มการออมระยะยาวของผูล้ งทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองทุนรวมดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมเปิ ด
(2) ไม่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
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(3) ไม่เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(4) ไม่เป็ นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(5) ระบุขอ้ ความ “ชนิดเพื่อการออม” ไว้ในชนิดของหน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้อ 57 ในกรณี ที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
อาจให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหนึ่งเป็ นหน่วยลงทุนอีกชนิดหนึ่งได้
โดยต้องระบุวิธีการสับเปลี่ยนดังกล่าวไว้ในโครงการให้ชดั เจน
ข้อ 58 ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ใน
ข้อผูกพัน หรื อที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ
แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง
ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพันด้วย
ข้อ 59 ในกรณีที่การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนในกรณีใดซึ่งต้องมีการคานวณและ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวม หมวด 1 หลักเกณฑ์ทวั่ ไป ส่วนที่ 2 การคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
และมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอนุโลม
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ข้อ 60 ในกรณี ที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ไม่มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยูแ่ ล้วสาหรับหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิม่ เติม
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสม
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ส่วนที่ 9
การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ด
เป็ นกองทุนรวมเปิ ด
___________________
ข้อ 61 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ด
เป็ นกองทุนรวมเปิ ดได้ ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก
(2) ได้รับมติเสี ยงข้างมากให้แก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจาก
กองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ด
ข้อ 62 ในการดาเนินการเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ น
กองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดในการ
ที่จะออกจากกองทุนรวมดังกล่าว และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องชาระค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนวันเริ่ มต้นมีผลเป็ นกองทุนรวมเปิ ดเป็ นเกณฑ์
ในการคานวณ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

37
(ข) การชาระค่าหน่วยลงทุนตาม (ก) ให้กระทาภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันเริ่ มต้นมีผลเป็ นกองทุนรวมเปิ ด โดยให้นบั วันเริ่ มต้นมีผลเป็ นกองทุนรวมเปิ ดเป็ นวันแรกของ
ระยะเวลาดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกรณีการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด
หรื อกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด ซึ่งมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ดโดยการ
เปลี่ยนสภาพ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามข้อ 74 แทน
(2) ยืน่ คาขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานตามแบบที่
จัดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน พร้อมข้อผูกพันและสัญญาแต่งตั้งดูแลผลประโยชน์ที่
มีการลงนามแล้วในกรณีที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวม รวมทั้งรายงาน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทาการสุ ดท้ายของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ทั้งนี้ ในวันทาการที่ 3 ล่วงหน้าก่อนวันเริ่ มทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
(ก) การแก้ไขรายการทางทะเบียนแสดงสภาพของกองทุนรวม
(ข) การจดทะเบียนเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน หรื อเงินทุนโครงการของกองทุนรวม
(ถ้ามี)
(3) จัดทาหนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมเปิ ด และจัดส่ งหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ป
ข้อมูลสาคัญให้สานักงานไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่ ง แจกจ่าย หรื อจัดให้มีหนังสื อชี้ชวน
ให้แก่ประชาชน โดยการจัดส่งและแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนต้องแนบข้อมูลดังนี้ดว้ ย
(ก) ประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ปของกองทุนรวมนั้น
(ข) งบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว
(ค) รายงานฐานะการลงทุน ณ วันทาการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน ราคาที่ได้มา มูลค่า
หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น และอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยแยกเป็ นแต่ละรายการ และตามประเภทธุรกิจหลักที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ข้อ 63 ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการกาหนดไว้ในโครงการให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรื อหลายชนิดได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเมื่อกองทุนรวมมีการเปลี่ยนสภาพ
จากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ด หากดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ไม่ตอ้ งดาเนินการตามข้อ 62(1) วรรคหนึ่ง
(1) ดาเนินการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมเมื่อครบอายุโครงการเดิม
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(2) ดาเนินการให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิ ทธิ
ที่ระบุไว้ในโครงการเดิมสาหรับการสิ้ นสุ ดอายุโครงการของกองทุนรวมปิ ด
(3) ได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้แก้ไขโครงการเป็ นกองทุนรวมเปิ ดตามข้อ 61
ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนต้องได้รับมติตามข้อ 58 ด้วย
ให้นาความในข้อ 62(1) วรรคหนึ่ง (ก) และ (ข) มาใช้บงั คับกับการดาเนิ นการ
คืนเงินลงทุนและผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 64 มิให้นาความในข้อ 101(1) และข้อ 102(1) มาใช้บงั คับกับกองทุนรวม
ที่มีการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ในวันสุดท้ายของการเป็ น
กองทุนรวมปิ ดและในวันทาการแรกที่มีผลเป็ นกองทุนรวมเปิ ด
ข้อ 65 ให้ถือว่าวันที่สานักงานรับจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
ตามข้อ 62(2) (ก) เป็ นวันเริ่ มต้นมีผลเป็ นโครงการจัดการกองทุนรวมเปิ ด
ส่วนที่ 10
การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม
__________________
ข้อ 66 ในส่วนนี้
“ควบกองทุนรวม” หมายความว่า การควบกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ข้ นึ มาเพื่อซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิและหน้าที่
ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
“รวมกองทุนรวม” หมายความว่า การรวมกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิ และหน้าที่ของ
กองทุนรวมที่โอนมาเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
“ควบรวมกองทุนรวม” หมายความว่า การควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม
แล้วแต่กรณี
“กองทุนรวมใหม่” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในการควบกองทุนรวม
“กองทุนรวมเดิม” หมายความว่า กองทุนรวมที่ทาการควบกองทุนรวมเข้าด้วยกัน
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ข้อ 67 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม
ที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
ข้อ 68 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวม
กองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและ
ข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
และระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับ
มติเสี ยงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยง
และระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับ
มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนด
รายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันใหม่ หรื อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันที่รับโอน (ถ้ามี)
พร้อมทั้งขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย
ในการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมเปิ ด
หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิ ดเป็ นกองทุนรวมเปิ ดด้วย
และหากได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามข้อ 61(2) แล้ว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ข้อ 69 การขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อ 68 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ส่งหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุ ม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเปิ ดเผยข้อมูลที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ให้ชดั เจนไว้ในหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติดงั กล่าว
(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็ นปั จจุบนั ก่อนการขอมติ
ควบรวมกองทุนรวม ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็ นรายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท
ชื่อ จานวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีวา่ ด้วย
การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาการสุ ดท้ายของสัปดาห์ล่าสุ ด และ
ผลการดาเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม
(2) สรุ ปประเด็นเปรี ยบเทียบสาระสาคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวม และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนรวมแล้ว โดยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็ บจากผูซ้ ้ื อ
หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็ นอย่างน้อย
(3) ขั้นตอน สาระสาคัญของการดาเนิ นการในแต่ละขั้นตอน และกาหนดเวลา
ในการควบรวมกองทุนรวม
(4) สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการ
ฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน
(6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถ้ามี)
(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุนรวมที่จะเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชาระบัญชี เป็ นต้น
(8) ข้อดีและข้อเสี ยหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ ยง
หรื อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เป็ นต้น ทั้งนี้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่เกินความจริ ง



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ข้อ 70 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่งหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อขอมติ
เพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวันที่มีการควบรวมกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจไม่ขาย
หน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รับไว้แล้ว หรื อ
อาจหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่ องดังกล่าวไว้ใน
ที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุน
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทารายงานแสดง
สถานะการลงทุนของวันทาการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม
และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนข้างต้นเพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได้ และจัดสาเนาให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
ข้อ 71 เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติให้มีการควบรวมกองทุนรวมตามข้อ 68 แล้ว
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งมติดงั กล่าวให้สานักงานทราบ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของโครงการใหม่ หรื อการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการที่จะควบรวม
กองทุนรวม
(2) ร่ างข้อผูกพันใหม่กบั บริ ษทั จัดการกองทุนรวม ร่ างสัญญาจัดตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมใหม่ และร่ างหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวม
ที่รับโอน รวมทั้งร่ างข้อผูกพันและร่ างสัญญาจัดตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่รับโอน ในกรณี
ที่มีการแก้ไขข้อผูกพันและสัญญาดังกล่าว
(3) หนังสื อรับรองการได้มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวม
(4) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ณ วันทาการสุ ดท้ายก่อนแจ้งมติดงั กล่าวให้
สานักงานทราบ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ข้อ 72 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมควบรวมกองทุนรวมให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้แจ้งมติให้สานักงานทราบตามข้อ 71 แล้ว เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน ทั้งนี้
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนดวันเลิกกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่ โอนเป็ นวันเดียวกันกับ
วันที่ควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
ข้อ 73 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมบอกกล่าวการควบรวมกองทุนรวมและ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน (ถ้ามี) ตลอดจนสิ ทธิและกาหนดเวลาในการใช้สิทธิของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนตามวิธีการดังต่อไปนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมควบรวมกองทุนรวมให้แล้วเสร็ จตามข้อ 72
(1) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็ น
หนังสื อพร้อมสรุ ปสาระสาคัญของโครงการและข้อผูกพันใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน วันที่ จะควบรวม
กองทุน วันเริ่ มทาการซื้ อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี อย่างชัดแจ้ง และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถาม
หรื อรับข้อมูลเพิ่มเติม
(2) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้
ในกรณีที่เป็ นการรวมกองทุนรวมปิ ดกับกองทุนรวมปิ ด หรื อกองทุนรวมปิ ดกับ
กองทุนรวมเปิ ด หากมีผลให้กองทุนรวมที่รับโอนเป็ นกองทุนรวมเปิ ด นอกจากการแจ้งและเปิ ดเผย
ข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งและเปิ ดเผยข้อมูลการได้รับมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามข้อ 68 วรรคสามด้วย
ข้อ 74 เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้มีหนังสื อแจ้งและประกาศการควบรวม
กองทุนรวมตามข้อ 73 แล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามโครงการและข้อผูกพันเดิม
หรื อกองทุนรวมที่โอนในการให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนเป็ น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี
สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนที่คดั ค้านหรื อ
ที่ไม่ได้ออกเสี ยงในการควบรวมกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควบรวมกองทุนรวมแล้วเสร็ จ
โดยวิธีการนั้นต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาก่อนหน้า
การควบรวมกองทุนรวม ตลอดจนโอกาสในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย
ข้อ 75 ในกรณีของการควบกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่ และซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมเดิม
ตามที่กาหนดในโครงการและข้อผูกพันใหม่มาเป็ นของกองทุนรวมใหม่ ส่วนในกรณี ของการรวม
กองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน และ
ซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนตามที่กาหนดในโครงการและ
ข้อผูกพันที่รับโอนมาเป็ นของกองทุนรวมที่รับโอน ทั้งนี้ สาหรับการซื้อหรื อรับโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง
ที่อยูใ่ นระหว่างการฟ้องคดี ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการนั้น
ในกรณี ที่กองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนเป็ นเจ้าหนี้ ซ่ ึ งมีหลักประกัน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อให้หลักประกันนั้นตกเป็ นหลักประกันแก่กองทุนรวมใหม่
หรื อกองทุนรวมที่รับโอนด้วย
ข้อ 76 ในการขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับแต่วนั ส่ งหนังสื อนัดประชุมหรื อ
หนังสื อขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการควบรวมกองทุนรวม ถึงวันที่มีการควบรวมกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 69 เกี่ยวกับการดาเนินการควบรวมกองทุนต่อผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนหรื อผูล้ งทุน เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนหรื อผูล้ งทุนรับรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวมหากมีการควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการ
ให้ผตู ้ ิดต่อกับผูล้ งทุนปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
ข้อ 77 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
และส่วนข้อมูลโครงการที่เป็ นปัจจุบนั ของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน โดยระบุวนั ที่
มีการควบรวมกองทุนรวม รวมทั้งประวัติความเป็ นมาโดยสรุ ปของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวม
ที่รับโอนไว้ดว้ ย และให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่งหนังสื อชี้ชวนดังกล่าวให้สานักงานไม่นอ้ ยกว่า
1 วันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญให้ประชาชน
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ข้อ 78 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมส่งหนังสื อแจ้งสถานะการเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใหม่หรื อกองทุนรวมที่รับโอน ไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรื อ
กองทุนรวมที่รับโอน โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ควบรวมกองทุนรวม
แล้วเสร็จ
ส่วนที่ 11
การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้
หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
ผิดนัดชาระหนี้
_________________
ข้อ 79 ในส่ วนนี้
“สิ ทธิเรี ยกร้อง” หมายความว่า สิ ทธิเรี ยกร้องที่เกิดจากการประกอบธุ รกิจของ
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
“เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้” หมายความว่า เงินได้จาก
การจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น รายได้ที่เกิดจากการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน ตลอดจนดอกผลที่ได้จากทรัพย์สินดังกล่าว และเงินสารอง (ถ้ามี) หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ในการได้มา การมีไว้ หรื อการจาหน่ายทรัพย์สินนั้น
“เงินสารอง” หมายความว่า จานวนเงินที่ต้ งั สารองเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
ข้อ 80 ในการจัดการกองทุนรวม หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อก
ตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้ เว้นแต่สานักงานจะผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 81 กรณีกองทุนรวมเปิ ดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ น 0 ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ น 0 เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ เว้นแต่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการ
ตามข้อ 82 ก่อนแล้ว
ข้อ 82 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ
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อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ตอ้ งนาตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องนั้น
มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ข้อ 83 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิตามข้อ 81 หรื อข้อ 82
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
และเงินสารอง (ถ้ามี) รวมทั้งวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้อง
เป็ น 0 หรื อวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้
ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี ไปยังสานักงานภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ น 0 หรื อนับแต่
วันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิตามข้อ 81 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
จัดให้มีรายละเอียดตามวรรคแรกไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้แจ้งสานักงานเป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย
ข้อ 84 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ดาเนินการตามข้อ 81 หรื อข้อ 82
แล้วแต่กรณี บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อ
กองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
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ข้อ 85 ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้อง
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของ
ทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน
และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้ รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีหรื อจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึ้น
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทา
ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้
ข้อ 86 เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
วันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น ไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา
(2) จัดให้มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง (1) ไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขา
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในวันทาการถัดจากวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ได้แจ้งสานักงานตามวรรคหนึ่ง (1) เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
กรณี เป็ นกองทุนรวมปิ ด นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมระบุไว้ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนในครั้งถัดจากวันที่ได้รับ
ทรัพย์สินนั้นมาว่า กองทุนรวมได้รับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ครั้งติดต่อกัน
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ข้อ 87 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับ
มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 88 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ที่มีการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการตามข้อ 81 หรื อข้อ 82 บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมไม่ตอ้ งนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(2) กรณี อื่นนอกเหนือจาก (1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องนาทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
ข้อ 89 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามข้อ 81 หรื อข้อ 82 ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ในระหว่างที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
(2) กรณี อื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
กับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมนั้นสามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(ข) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมนั้นไม่สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษทั ยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริ ษทั อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
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ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เว้นแต่กรณีกองทุนรวมเปิ ดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมบันทึกมูลค่า
ตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ น 0 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริ หารทรัพย์สินนั้น
ข้อ 90 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ในแต่ละครั้ง
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
คืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดตามข้อ 81 หรื อข้อ 82 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่
วันที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ และให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน
ไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สานักงานจะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนในแต่ละครั้งตามวรรคหนึ่ง หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คมุ ้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจนาเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ
รับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับชาระหนี้น้ นั ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริ ษทั อาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่น
ที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมก็ได้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคสอง
ได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามวรรคสองไว้ในข้อผูกพันแล้ว
ข้อ 91 กองทุนรวมเปิ ดที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับชาระหนี้ ตามตราสารหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามความในข้อ 90 โดยอนุโลม
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ส่วนที่ 12
การใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์
ในนามกองทุนรวม
__________________
ข้อ 92 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์ใด
เพือ่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยง
ของผูถ้ ือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(2) เปิ ดเผยแนวทางและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงตาม (1) ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ
ส่วนที่ 13
การจ่ายเงินปันผล
_________________
ข้อ 93 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมให้จ่ายได้จากกาไรสะสมหรื อกาไรสุ ทธิ
เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรื อมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่าย
เงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี
การจ่ายเงินปั นผลนั้น

ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด
ให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล
และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(1) เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รวมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือเมื่อได้รับการร้องขอ
ในกรณีกองทุนรวมเปิ ด บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการที่ต่างกันสาหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ ต่อเมื่อได้กาหนด
กรณี ดงั กล่าวไว้ในโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อนดาเนินการจ่ายเงินปันผล
ในแต่ละครั้งแล้ว
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความ
ใช้สิทธิเรี ยกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามบริ ษทั จัดการกองทุนรวมนาเงินปั นผล
จานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
ข้อ 94 ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนโดยออกเป็ นหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ส่วนที่ 14
ค่าธรรมเนียม
______________
ข้อ 95 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด
หรื อค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร จากผูซ้ ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
หรื อกองทุนรวมได้ต่อเมื่อมีการกาหนดอัตราและวิธีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด
หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการและหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายขั้นสูงที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และเรี ยกเก็บได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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(2) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ให้เลือกปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เรี ยกเก็บเป็ นจานวนคงที่ หรื อเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรื อเป็ นอัตราคงที่ต่อหน่วยลงทุน
(ข) เรี ยกเก็บโดยอิงกับผลการดาเนินงาน (performance based management fee)
ทั้งนี้ โดยให้เรี ยกเก็บได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
(3) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ในแต่ละครั้งจากผูล้ งทุน แทนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายรายปี จากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ซ่ ึงเรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสู งของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ ที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสื อชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อ 96 ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมกาหนดวิธีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมเท่านั้น
ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยูแ่ ล้ว ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่า
ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
(2) ในกรณี อื่นนอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในอัตราที่แสดงได้วา่ เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)
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มูลค่าของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุน
ข้อ 97 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั่ ใจได้วา่
ผูล้ งทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรื อ
ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรื อ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงาน
ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ข้อ 98 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึง
ความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม และ
ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสู ง
ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(2) ในกรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสู งของ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
สามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสู งดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง มิให้นามาใช้กบั กรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ได้รับมติพิเศษ
ข้อ 99 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 97 วรรคสอง หรื อข้อ 98(2) ให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 57/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 16) ลงวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 48/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
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ส่ วนที่ 15
การเลิกกองทุนรวม
_____________________
ตอนที่ 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
_____________________
ข้อ 100 ในส่ วนนี้
คาว่า “กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวมหน่วยลงทุน” “กองทุนรวมฟี ดเดอร์”
“กองทุนรวมดัชนี” และ “กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวตามประกาศการลงทุน
“กองทุนปลายทาง” หมายความว่า กองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ฟี ดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และให้หมายความรวมถึงกองทุนที่มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนร่ วมกันของผูล้ งทุน ไม่วา่ จะจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศและไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อ
รู ปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) หรื อโครงการจัดการลงทุน
(collective investment scheme) เป็ นต้น
(2) เป็ นกองทุนที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์ มีการลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น
ข้อ 101 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมปิ ด เมื่อปรากฏกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่ทราบเหตุดงั กล่าว
(1) ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)
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(2) ในกรณี ที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนประกันสังคม
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการตามข้อ 106/2
ข้อ 102 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ 105 เมื่อปรากฏกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเป็ นจานวนดังนี้ ในวันทาการใด
(ก) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
(ข) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อกองทุนประกันสังคม
ความใน (1) วรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามข้อ 106/2
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง
อย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ในกรณีที่กองทุนรวมซึ่งมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม
(2) วรรคหนึ่ง เป็ นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเลิกกองทุนรวมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 106/3
ความใน (2) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวม
ดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ
ข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมเปิ ดตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 105 เมื่อ ปรากฏข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว
มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 102(2) วรรคหนึ่ง และ
การเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 102(2)
วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 103 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามข้อ 104 ในกรณีเป็ นกองทุนรวม
หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ และปรากฏว่ามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนมีการ
ลดลงตามวรรคสอง
(1) มีฐานะการลงทุนสุ ทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์
(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมฟี ดเดอร์
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โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนรวมดัชนีหรื อกองทุนรวม
อีทีเอฟ
การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิให้หมายความถึงการลดลงในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนปลายทางดังกล่าว
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางนั้น
ข้อ 104 เมื่อปรากฏกรณี ตามข้อ 103 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 103 พร้อมแนวทาง
การดาเนินการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ให้สานักงานและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุตามข้อ 103
(2) ปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุตามข้อ 103
(3) รายงานผลการดาเนินการให้สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุน
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนรับรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย
ข้อ 105 เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 102 หรื อข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
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(1) ยุติการรับคาสั่งซื้ อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 102 หรื อข้อ 102/1
(2) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 102 หรื อข้อ 102/1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสื อถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(3) จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 102 หรื อข้อ 102/1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตามวรรคหนึ่ง
(3) ให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 102 หรื อข้อ 102/1
และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมเปิ ดนั้น
ข้อ 106 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการ
หรื อเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการ
เกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสื อถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบ
เรื่ องดังกล่าวก่ อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อทางหนังสื อพิมพ์ หรื อโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่ องดังกล่าวไว้
ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขาย
หรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(3) จาหน่ายทรั พย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงิ นฝาก
ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื่อทวงถาม ให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
ตอนที่ 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
_____________________
ข้อ 106/1 ในตอนนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
“สมุดทะเบียน” หมายความว่า สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อ 106/2 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้มีการปิ ดสมุดทะเบียน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากปรากฏว่ามีผถู ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิ ด
สมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังนี้
(ก) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนในการเพิกถอน
หน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิ ทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
(ข) ยุติการรับคาสัง่ ซื้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันเดียวกันกับวันที่
ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอน
หน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
(ค) แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสานักงานผ่านระบบ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรื อขาย
หน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(ง) จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระทาได้เพื่อชาระเงินคืนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(จ) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนตาม (1) (ก) ทราบ
โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน และชาระเงินที่รวบรวมได้ตาม (1) (ง) คืนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตาม
สัดส่ วนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพ ย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์และเมื่อได้ดาเนินการชาระเงินแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น
(2) ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ตาม (1)
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงานภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิ ดสมุดทะเบียน
และดาเนินการปิ ดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่มีการปิ ดสมุดทะเบียน
ในครั้งก่อน พร้อมทั้งดาเนินการดังนี้
(ก) ในกรณีที่การปิ ดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่กาหนดใน (1)
(ข) ในกรณี ที่การปิ ดสมุดทะเบียนในครั้งหลังมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 ราย
ขึ้นไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งผลการปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าว
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ข้อ 106/3 เมื่อปรากฏกรณี ตามข้อ 102(2) หรื อข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
(1) ยุติการรับคาสัง่ ซื้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 102(2) หรื อข้อ 102/1 พร้อมทั้งแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนในการเพิกถอน
หน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิ ทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวม และแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
(2) แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสานักงานผ่านระบบ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ภายในวันทาการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรื อขาย
หน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
(3) จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่ตลาดหลักทรัพย์สงั่ ห้ามซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถ
กระทาได้เพื่อชาระเงินคืนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(4) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนตาม (1) ทราบโดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน และชาระเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) คืนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนภายใน
10 วันทาการนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และ
เมื่อได้ดาเนินการชาระเงินแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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ส่วนที่ 16
การผ่อนผัน
______________
ข้อ 107 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้ ต่อสานักงานได้
(1) การเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 8 วรรคสาม
(2) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 9 และข้อ 10
(3) ระยะเวลาการไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสั่งซื้อ
หรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 28(2)
(4) การจัดทาและส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามข้อ 35 รายงานรอบระยะเวลา
6 เดือนตามข้อ 36 และข้อมูลที่ตอ้ งแสดงในรายงานดังกล่าวตามข้อ 37
(5) การประกาศการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 93 วรรคสอง (1)
(6) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ตามข้อ 104(2) ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ ความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของสานักงานด้วย
(7) การดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 105(4) ข้อ 106 ข้อ 106/2(1) (จ)
หรื อข้อ 106/3(4)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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หมวด 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับ
กองทุนรวมมีประกัน
________________
ข้อ 108 ในหมวดนี้
“กองทุนรวมมีประกัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะ
ของกองทุนมีประกันตามประกาศการลงทุน
“ผูป้ ระกัน” หมายความว่า ผูท้ ี่ทาสัญญาประกันกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมในการ
ให้ประกันว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับชาระเงินลงทุน หรื อเงินลงทุนและผลตอบแทน แล้วแต่กรณี
ตามจานวนที่รับประกันไว้
ข้อ 109 เมื่อเกิดหรื อรู ้วา่ เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทาให้ตอ้ งจัดให้มีผูป้ ระกันรายใหม่
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่ที่มีคุณสมบัติและมีขอ้ กาหนดตามสัญญาประกัน
ในระดับที่ไม่ต่ากว่าของผูป้ ระกันรายเดิม ณ ขณะทาสัญญาเดิมหรื อตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้จดั ให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่เป็ นอย่างอื่น
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้สงวนสิ ทธิไว้ในโครงการว่า ในกรณี ที่ปรากฏ
เหตุดงั กล่าวบริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมมีประกัน หรื อจัดการกองทุนรวมดังกล่าวต่อไป
โดยยกเลิกการประกันและเลิกใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่อที่มีความหมายในทานองเดียวกัน โดยถือว่าได้รับ
มติพิเศษ
ในการขอมติพิเศษตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยรายละเอียด
ซึ่งเป็ นสาระสาคัญที่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ระกันรายเดิมกับรายใหม่ และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผูป้ ระกันรายใหม่ ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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ในกรณีที่การจัดให้มีผูป้ ระกันรายใหม่เกิดขึ้นเนื่ องจากความผิดของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเอง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวผูป้ ระกัน
หรื อที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยงั ไม่อาจจัดให้มีผูป้ ระกันรายใหม่ให้แก่กองทุนรวมมีประกันหรื อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 110 ในกรณีที่ปรากฏว่าการจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่จะมีผลทาให้ค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผูป้ ระกันเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย
ในการจัดให้มีผปู ้ ระกันสาหรับงวดการประกันล่าสุด บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่
ดังกล่าวได้ ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้แก้ไขเพิม่ เติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวโดยต้องได้รับ
มติพิเศษ เว้นแต่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้สงวนสิ ทธิไว้ในโครงการตามข้อ 109 วรรคหนึ่ง (2)
ข้อ 111 ในกรณีที่ปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 112
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ได้รับมติพิเศษตามข้อ 109 วรรคหนึ่ง (1) หรื อ
ข้อ 110
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่สูงกว่าผลประโยชน์ที่กองทุนรวมมีประกัน
จะได้รับ
(3) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถจัดให้มีผูป้ ระกันรายใหม่ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ข้อ 112 เมื่อปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 111 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เลิกกองทุนรวมมีประกันเมื่อได้รับมติพิเศษ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) ลงวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562)
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(2) ยกเลิกการประกันเมื่อได้รับมติพิเศษและจัดการกองทุนรวมดังกล่าวต่อไป
โดยให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเลิกใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่อที่มีความหมายในทานองเดียวกัน และห้าม
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมโฆษณาหรื อเปิ ดเผยว่าเป็ นกองทุนรวมมีประกันอีกต่อไป
การดาเนิ นการตามวรรคหนึ่ งไม่เป็ นผลให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามข้อ 109 วรรคสาม และบริ ษทั จัดการกองทุนรวมยังต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่อาจเกิด
ขึ้นกับกองทุนรวมมีประกันและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจนถึง วันที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ
ตามข้อ 109 วรรคหนึ่ง (1) ด้วย
หมวด 3
ยกเลิก
_________________
หมวด 4
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
______________
ส่วนที่ 1
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทุกประเภท
______________
ข้อ 120 ในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามประกาศการลงทุน
ข้อ 121 ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องจัดให้มีระบบในการตรวจสอบการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 122 มิให้นาความในข้อ 93 มาใช้บงั คับ และห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 47/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
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ข้อ 123 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดทาและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนใน
หน่วยลงทุน ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 123/1 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้าย
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ งั หมดภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 123/2 ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปรากฏเหตุตอ้ งเลิกกองทุนรวม
ตามข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้ และมิให้นาความในข้อ 105 มาใช้บงั คับ
(1) ยุติการรับคาสั่งซื้อและคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ตามข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1
(2) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1 โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสื อถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)
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ข้อมูลที่แจ้งตาม (2) วรรคหนึ่งต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนกาหนด และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้
1. เป็ นการโอนย้ายตามคาสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครั้งแรกโดยโอนย้าย
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
กาหนด ทั้งนี้ ในการกาหนดระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องคานึงถึงระยะเวลาที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมดังกล่าวภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1
(4) รวบรวมเงินที่ได้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1
(5) ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นตามแนวทาง
ที่กาหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น
ส่ วนที่ 2
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงิน
จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
_________________
ข้อ 124 ในส่ วนนี้
“กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอน
เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“เงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า
(1) เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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(2) เงินตาม (1) ที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
(3) ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม (1) และ (2)
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินสะสมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 125 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบงานเพื่อแยกส่วนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่รองรับเงินจากกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพออกจากส่ วนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัว่ ไปของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(2) จัดให้มีระบบงานในการจาแนกเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละรายออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
(ก) เงินสะสม
(ข) เงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสะสม
(3) จัดเก็บข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับอายุ และระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
หรื อการเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี
เพือ่ การนับอายุต่อเนื่อง
ข้อ 126 ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรายใดไม่ประสงค์จะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสี ยสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทราบ
ข้อ 127 ในกรณี ผถู ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บางส่วนไปยังกองทุนรวมอื่น ให้สามารถทาได้โดยโอนเงินสะสมและเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินสะสม
ในอัตราที่เท่ากัน
ข้อ 128 ในการเปิ ดเผยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมระบุไว้ดว้ ยว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดงั กล่าวได้รวมเงินจากกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพไว้ดว้ ย
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่นาข้อมูลในส่ วนของเงินจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ไปรวมคานวณเป็ นข้อมูลเงินลงทุนและภาพรวมอุตสาหกรรมในธุ รกิจกองทุนรวม
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หมวด 5
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวม
สาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ
_________________
ข้อ 129 ในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ” หมายความว่า
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศตาม
ประกาศการลงทุน
ข้อ 130 มิให้นาความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 93 วรรคสอง และข้อ 106 มาใช้
บังคับกับกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศ
มิให้นาความในข้อ 101(2) และข้อ 102(1) (ข) มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมสาหรับ
ผูล้ งทุนในต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมกับสานักงานก่อนวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 และกองทุนรวมดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานอง
เดียวกับกองทุนรวม กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม หรื อกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพเท่านั้น
หมวด 6
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว
___________________
ข้อ 131 ในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว” หมายความว่า กองทุนรวม
ที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวตามประกาศการลงทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 17) ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 132 ในการจัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้
มีระบบดังต่อไปนี้
(1) ระบบในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน สาหรับหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563
(2) ระบบในการตรวจสอบการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เพื่อจาแนกหน่วยลงทุนที่ซ้ือหรื อขายคืนก่อนหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีระบบตามวรรคหนึ่งจนกว่าจะครบระยะเวลา
ในการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จะทาให้ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อ 133 ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้าย
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ งั หมดภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่ จากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 133/1 ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวปรากฏเหตุตอ้ งเลิกกองทุนรวม
ตามข้อ 102(1) หรื อ (2) หรื อข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ิตามข้อ 123/2 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และเมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น
ข้อ 134 มิให้นาความในข้อ 93 มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมและจะต้อง
ไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 17) ลงวันที่
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละครั้ง ให้เลือกจ่าย
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรื อดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรื อกาไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนั้น แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ข้อ 135 ยกเลิก
ข้อ 136 ยกเลิก
หมวด 7
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับ
กองทุนรวมอีทีเอฟ
_________________
ข้อ 137 ในหมวดนี้
“กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะ
ของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
ข้อ 138 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
จากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นผูล้ งทุนทัว่ ไปได้เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขในการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ที่กาหนดไว้ในโครงการ
ข้อ 139 ในกรณี ของกองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้ งั เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 (Asian Bond Fund 2)
ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะกาหนดปริ มาณหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)
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ดังกล่าวที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะรับซื้อคืนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
ข้อ 140 ในกรณีที่มูลค่าที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จะทาให้มีความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับจานวนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ใช้ชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันการใช้มูลค่าในการคานวณราคาขายและราคารับซื้อคืน
ให้แตกต่างจากมูลค่าที่กาหนดไว้ตามข้อดังกล่าวต่อสานักงานได้
ข้อ 141 ในระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์เปิ ดทาการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถ
ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เปิ ดเผยไม่ตอ้ งได้รับการรับรองจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
และไม่ตอ้ งใช้ตวั เลขทศนิยมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
(ข) ความถี่ในการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิตอ้ งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับมูลค่าหรื อราคาของปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ
(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (tracking errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย (ultimate underlying) โดยให้เปิ ดเผยก่อนการเปิ ดซื้อขาย
หลักทรัพย์รอบแรกของตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 142 ยกเลิก
ข้อ 143 ยกเลิก


ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)
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หมวด 8
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
________________
ข้อ 144 ในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม” และ “กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรมหรื อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามประกาศการลงทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 145 ความในหมวดนี้มิให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(2) กองทุนรวมเพื่อการออม
ข้อ 146 ในกรณีที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินปันผลหรื อเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกัน
จากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมนาเงิน
ดังกล่าวจ่ายเป็ นเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปี บัญชีที่ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 147 และข้อ 148
(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(3) ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโดยตรง หรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1)
หรื อหน่วยทรัสต์ตาม (2) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น
(4) หน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโดยตรง หรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสต์ตาม (2)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) ลงวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
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หรื อตราสารตาม (3) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิล่าสุด ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น
ข้อ 147 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า
ผลลัพธ์ที่คานวณจากประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่จะจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิหรื อกาไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผล แต่รายการกาไรสุ ทธิหรื อกาไรสะสมทั้ง 2 รายการดังกล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจานวน
เงินปันผลที่คานวณได้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลเท่ากับยอดกาไรสุทธิหรื อกาไรสะสม
นั้น แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า
(2) กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคานวณแล้วเป็ นจานวนเงินน้อยกว่า 25 สตางค์
ต่อหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ สาหรับกองทุนรวม
ที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้งในรอบปี บัญชี ให้นายอดเงินปันผลที่คานวณได้นอ้ ยกว่า
25 สตางค์ต่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมคานวณกับการจ่ายเงินปั นผลในครั้งต่อไปของรอบปี บัญชีเดียวกันด้วย
ข้อ 148 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลตามหมวดนี้ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
หมวด 9
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับกองทุนรวม
ที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียว
_________________
ข้อ 148/1 ในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียว”
หมายความว่า กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนด
อายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 148/2 มิให้นาความในข้อ 10 วรรคหนึ่ง มาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่มุ่งเน้น
การลงทุนเพียงครั้งเดียว โดยให้บริ ษทั จัดการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อย
ในวันดังนี้
(ก) คานวณทุกสิ้ นวันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) คานวณทุกสิ้ นวันทาการสุ ดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายใน
วันทาการถัดไป
(ง) คานวณทุกสิ้ นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้วา่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2) คานวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คานวณทุกสิ้ นวันทาการก่อนวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้ นวันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา และประกาศภายในวันทาการถัดไป
ข้อ 148/3 มิให้นาความในข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 และข้อ 39 มาใช้บงั คับ
กับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนเพียงครั้งเดียวซึ่งมีอายุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียน
เป็ นกองทุนรวม
หมวด 10
หลักเกณฑ์เพิ่มเติ มสาหรับกองทุนรวมตลาดเงิน
ที่กาหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่
______________
ข้อ 148/4 ในหมวดนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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“กองทุนรวมตลาดเงินที่กาหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่” หมายความว่า กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกาหนดราคา
หน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา
ข้อ 148/5 ในการจัดการกองทุนรวมตลาดเงินที่กาหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 1 หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ของภาค 2 การจัดการกองทุนรวม เว้นแต่มีบทบัญญัติตามหมวดนี้กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ส่วนที่ 1
การคานวณจานวนหน่วยลงทุนโดยใช้ราคา
หน่วยลงทุนคงที่
______________
ข้อ 148/6 ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่กาหนด
ราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนให้คงที่
ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(2) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้
ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้คานวณเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมอย่างน้อย 10 ตาแหน่ง
ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3) เพิ่มหรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ใน
โครงการ เพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็ นราคาคงที่
ในการเพิ่มหรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนภายหลังจากการคานวณมูลค่า
หน่วยลงทุนตาม (2) ให้เป็ นราคาคงที่ ให้จดั สรรมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย
โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ทั้งนี้ หากมีมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือจากการจัดสรรมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
แต่ละราย ครั้งละไม่เกินกว่า 0.01 บาท โดยเรี ยงลาดับตามมูลค่าการถือหน่วยลงทุนสูงสุด
ข้อ 148/7 ในกรณี ที่มีการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยจานวนหน่วยลงทุนดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบ
โดยวิธีการใด ๆ
(1) ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และผูล้ งทุน
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(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ เมื่อได้รับการร้องขอ
ส่วนที่ 2
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
______________
ข้อ 148/8 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมขายหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุนด้วยราคาหน่วยลงทุนคงที่ โดยรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนใน
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าว
ข้อ 148/9 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจานวนทั้งหมด
ที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคาหน่วยลงทุนคงที่ โดยชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผขู ้ ายคืน
หน่วยลงทุน และยกเลิกจานวนหน่วยลงทุน ไม่วา่ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหรื อ
นอกเวลาทาการของวันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่กาหนดไว้ในโครงการ
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนในวันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ 20(3) (ง) ก็ได้
(1) กรณี ที่การรับซื้อคืนอยูภ่ ายในวงเงินตามข้อ 22(3) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนในวันรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน
(2) กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 22(3) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนในส่ วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่วยลงทุนและยกเลิก
จานวนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เว้นแต่กาหนดไว้ในโครงการ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมอาจชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนที่เกินกว่าวงเงินตามวรรคหนึ่ งหรื อตามจานวนทั้งหมดที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการ
ถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้
ข้อ 148/10 ในกรณีที่มีการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนก่อนรักษาราคาหน่วยลงทุน
ให้เป็ นราคาคงที่ หากมีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญเป็ น
อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนดส่ วนได้เสี ย
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนสาหรับสิ ทธิประโยชน์หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมไว้ในโครงการ
ให้ชดั เจน โดยคานึงถึง ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือ
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หน่วยลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนไม่มีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่น
ที่เหลืออยู่
ส่วนที่ 3
การดาเนินการเมื่อจานวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
______________
ข้อ 148/11 ในกรณี ที่จานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีจานวนไม่ถูกต้อง
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่จานวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อการรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็ นราคาคงที่ หากมูลค่า
ดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องคิดเป็ นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าที่ถูกต้อง ให้นาบทบัญญัติในส่วนที่ 3
การดาเนินการในกรณี ที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ของหมวดที่ 1 หลักเกณฑ์
ทัว่ ไป ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวมมาใช้บงั คับ เพื่อให้การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยลงทุนเป็ นไปตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาราคา
หน่วยลงทุนให้เป็ นราคาคงที่ ให้ปรับปรุ งจานวนหน่ วยลงทุน เพื่อให้การเพิ่มหรื อลดจานวน
หน่วยลงทุนเป็ นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
หมวด 11
หลักเกณฑ์เพิ่มเติ มสาหรับกองทุนรวมเพื่อการออม
______________
ข้อ 148/12 ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออม บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัด
ให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 148/13 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 19) ลงวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
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ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาและส่งรายงาน
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 148/14 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมโอนย้าย
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ท้ งั หมดภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่งจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 148/15 ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผล ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมดาเนินการตามข้อ 134 โดยอนุโลม
ข้อ 148/16 ในกรณีที่ปรากฏเหตุตอ้ งเลิกกองทุนรวมเพื่อการออมตามข้อ 102(1) หรื อ
(2) หรื อข้อ 102/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดังกล่าว โดยให้ปฏิบตั ิ
ตาม ข้อ 123/2 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม และมิให้นาความในข้อ 105 มาใช้บงั คับ ทั้งนี้ เมื่อได้ดาเนินการ
ดังกล่าวแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนั้น
ภาค 3
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
________________
หมวด 1
บททัว่ ไป
____________
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________
ข้อ 149 เมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลแล้ว ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ลูกค้ารับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ลูกค้าที่มิใช่กองทุนสารองเลี้ยงชีพปฏิเสธการรับทราบข้อมูล
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(1) การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลในเรื่ องดังนี้
(ก) วิธีการวัดผลการดาเนินงานซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
(ข) ช่วงเวลาสาหรับการวัดผลการดาเนินงานซึ่งต้องกาหนดให้มีการวัดผล
ทุกเดือน
กรณี ที่มีการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนส่ วนบุคคลโดยเปรี ยบเทียบกับ
ตัวชี้ วดั (benchmark) ตัวชี้ วดั ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้ดชั นี ที่ใช้วดั ผลตอบแทนทุกประเภทจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ (total return index) เท่านั้น และไม่ใช้ดชั นีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี (price index)
มิให้นาความใน (1) วรรคสองมาใช้บงั คับกับกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ตามประกาศการลงทุน
(2) ชื่อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
(3) การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้า การทาธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการทาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคลอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของลูกค้าตามที่
สานักงานกาหนด
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (6) ให้แก่ลูกค้าที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับ
(1) การจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
(2) การจัดการกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 64/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561)
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ข้อ 149/1 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทาบัญชีแสดงฐานะทางการเงิน
ของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบและวิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 150 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลเปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนในตราสาร
ตามข้อ 44 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ต่อลูกค้าที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลการลงทุน
ดังกล่าวไว้ในรายงานรายเดือนตามข้อ 161
ข้อ 151 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดทารายงานการทาธุรกรรมการให้ยมื
หลักทรัพย์ตามข้อ 43 วรรคหนึ่ง โดยให้จดั เก็บรายงานดังกล่าวไว้ให้สานักงานตรวจสอบได้
ข้อ 152 ยกเลิก
ข้อ 153 เมื่อสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคลสิ้ นสุ ดลง ให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลส่งมอบหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนส่ วนบุคคลให้แก่ลูกค้าหรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลและลูกค้าได้ตกลงกัน ทั้งนี้ ในกรณี ที่
เป็ นการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลส่ งมอบหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินโดยเร็วที่สุด
ข้อ 154 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลเปิ ดเผยข้อมูลการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
เงินตอบแทน หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้นาความในข้อ 95 วรรคหนึ่ง (2) มาใช้บงั คับกับการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการด้วยโดยอนุโลม


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 70/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 18) ลงวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 69/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 48/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) ลงวันที่
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล (ฉบับที่ 13) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ส่วนที่ 2
การใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของลูกค้า
_______________
ข้อ 155 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลได้ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้
ของบริ ษทั ใดเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล หากลูกค้าได้มอบหมายให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลปฏิบตั ิตามข้อ 92 โดยอนุโลม และดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้รายงานการได้ใช้
สิ ทธิออกเสี ยงให้ลูกค้าทราบเมื่อได้ดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงแล้ว
(2) ในกรณี ของกองทุนส่ วนบุคคลที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้แจ้งให้ลูกค้า
ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งผ่านช่องทางหรื อโดยวิธีการอื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าสามารถตรวจดู
แนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงโดยวิธีที่บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้
ข้อ 156 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลได้ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้ ของ
บริ ษทั ใดเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และลูกค้าไม่ได้มอบหมายให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วน
บุคคลดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ของกองทุนส่วนบุคคลที่มิใช่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลจะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงให้ลูกค้าทราบก็ได้
(2) ในกรณีของกองทุนส่ วนบุคคลที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลต้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงให้คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ทราบ หรื อขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใช้สิทธิออกเสี ยงแทน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 69/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่
26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562)
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ส่ วนที่ 3
การจัดทาและส่งรายงานต่อสานักงาน
_______________
ข้อ 157 ในส่ วนนี้
“งานทะเบียนสมาชิกกองทุน” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการจัดทาทะเบียน
ข้อมูลสมาชิกกองทุน และการจัดทาและจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจ้าง เงินสมทบ
นายจ้างพร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของลูกจ้างแต่ละราย
ข้อ 158 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจัดทาและส่งรายงานสถานะและ
การลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคลเป็ นรายเดือน ต่อสานักงานตามรู ปแบบและวิธีการที่กาหนด
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป โดยให้จดั ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้
และดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ความในข้อนี้มิให้ใช้บงั คับกับกองทุนส่ วนบุคคลที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 159 ยกเลิก
ข้อ 160 ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจัดทาและส่ งข้อมูลการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพดังต่อไปนี้ ตามรู ปแบบ
และวิธีการที่สานักงานกาหนด
(1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ลงทุนหรื อมีไว้เป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(2) รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นรายเดือน
โดยให้จดั ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(3) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่ วนของสมาชิกและนายจ้าง
ของทุกกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
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(4) รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็ นรายไตรมาส โดยให้
จัดส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
การจัดส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลกระทาผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 161 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจัดทาและส่งรายงานรายเดือนให้แก่
ลูกค้าที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศสมาคมบริ ษทั จัดการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั ลูกค้า
ในการจัดทารายงานรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
เปิ ดเผยอัตราการลงทุนสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่ระบุไว้ในแผนการลงทุน
สาหรับการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ก่ ึงทุน เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อันดับความน่าเชื่ อถืออยู่ในอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรื อที่ไม่ ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
ข้อ 162 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานกากับดูแลธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจัดทาและส่ งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามที่สานักงานร้องขอ โดยข้อมูลที่จดั ส่งให้
เป็ นไปตามรู ปแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่สานักงานแจ้งให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ทราบล่วงหน้า
ข้อ 163 ยกเลิก
ข้อ 164 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลส่ งสาเนางบการเงินและรายงาน
การสอบบัญชีที่จดั ทาขึ้นตามข้อ 168 ให้สานักงานภายใน 150 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 69/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
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ประจาปี ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และแสดงไว้ที่ทาการของกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อให้สมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตรวจดูได้ดว้ ย
หมวด 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
_______________
ส่ วนที่ 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________
ข้อ 165 ในกรณี ที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพกาหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบาย
การลงทุนได้ บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิกโดยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย พร้อมทั้งคาแนะนา
ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกนโยบายการลงทุน
(2) จัดให้สมาชิกทาการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 2
(3) จัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนสาหรับนโยบายการลงทุน
ที่ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรู ปแบบของข้อมูลอย่างน้อย
ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ทั้งนี้ สรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนต้องมี
การเผยแพร่ ให้สมาชิกทราบโดยผ่านช่องทางหรื อวิธีการอื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าสมาชิกสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่ายและอย่างทัว่ ถึงก่อนการตัดสิ นใจเลือกหรื อเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
(4) จัดให้มีการทบทวนสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนตาม (3) ทุกงวด
6 เดือนของปี ปฏิทิน และเผยแพร่ ภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ้ นงวด 6 เดื อนของปี ปฏิทินแก่สมาชิก
โดยผ่านช่องทางหรื อวิธีการอื่นใดตาม (3)
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(5) จัดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เว้นแต่สมาชิก
มีมติกาหนดเวลาในการใช้สิทธิไว้เป็ นอย่างอื่น
(6) จัดให้มีช่องทางหรื อวิธีการอื่นใดที่ทาให้มน่ั ใจได้วา่ สมาชิกสามารถเข้าถึงคาแนะนา
ที่เหมาะสมได้โดยง่ายและอย่างทัว่ ถึงสาหรับการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในการจัดทาและทบทวนสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ ง (3)
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อ 166 ในกรณี ที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่ได้กาหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือก
นโยบายการลงทุน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 165(1) (3) (4) และ (6)
โดยอนุโลม
ในกรณี ที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามวรรคหนึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสูง
ตามข้อ 171 บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลต้องมีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกรับทราบและเข้าใจความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนเป็ นอย่างดีแล้ว ก่อนเข้าเป็ น
สมาชิกหรื อก่อนที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพจะมีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็ นนโยบายการลงทุน
ที่มีความเสี่ ยงสูงดังกล่าว
ข้อ 167 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลส่งรายงานจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย
ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และมูลค่าของเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสม
และเงินสมทบให้สมาชิกแต่ละรายทราบอย่างน้อยทุกงวด 6 เดือนของปี ปฏิทินโดยให้ส่งรายงาน
ดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นงวด 6 เดือน และหากสมาชิกขอทราบรายงานดังกล่าวเป็ นรายเดือน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลส่งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกทราบในเวลาอันควรด้วย
ข้อ 168 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจัดทางบการเงินของกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพโดยเสนองบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อทาการรับรองงบการเงินดังกล่าว
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ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลเก็บรักษางบการเงินของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รายงานการสอบบัญชี และเอกสารแสดงจานวนสมาชิกและมูลค่าเงินกองทุนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีไว้ที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลด้วย
ข้อ 169 ในการจัดทางบการเงินของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใด
ที่ไม่ใช่การดาเนินงานตามปกติของกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่งเป็ นจานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรื อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ไว้โดยละเอียดในงบการเงิน
ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพด้วย
ส่วนที่ 2
การประเมินความเหมาะสมในการเลือก
นโยบายการลงทุนรายสมาชิก
________________
ข้อ 170 ความในส่ วนนี้ใช้เฉพาะกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่กาหนดให้สมาชิก
มีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได้
ข้อ 171 ในส่ วนนี้
“นโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสูง” หมายความว่า นโยบายการลงทุนที่กาหนด
ให้มีการลงทุนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรื อหลายประเภทดังต่อไปนี้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
(1) ตราสารทุน
(2) ตราสารหนี้ดงั นี้
(ก) ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(ข) ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 70/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 18) ลงวันที่
25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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1. มีกาหนดการชาระคืนเงินต้นหรื อดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน หรื อมีขอ้ กาหนด
ชาระคืนเงินต้นเพียงบางส่วนหรื อไม่คืนเงินต้น
2. มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิ ทธิของผูถ้ ือตราสารในการได้รับชาระคืนเงินต้น
หรื อดอกเบี้ย เช่น การด้อยสิ ทธิ การแปลงสภาพ การบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด การขยายระยะเวลา
การชาระหนี้ หรื อการปลดหนี้ เป็ นต้น เว้นแต่เป็ นเงื่อนไขการผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้
(3) ทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6.2 ของส่ วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ในภาคผนวก 4-PVD ท้ายประกาศการลงทุน
ข้อ 172 เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้อง
กับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงินระดับความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ และเป้าหมายการออมเมื่อเกษียณอายุ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดให้มีการ
ประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้สมาชิกทาการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนครั้งแรก
ตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่กาหนดในข้อ 173 และต้องแสดงให้สมาชิกทราบถึงประโยชน์และ
ความจาเป็ นในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วย
(2) จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุกรอบ 2 ปี
ปฏิทินนับแต่ปีที่ได้ทาการประเมินครั้งล่าสุด โดยให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายในปี ที่ครบกาหนด
เวลาทบทวนดังกล่าว ทั้งนี้ หากเป็ นการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนก่อนปี
พ.ศ. 2562 การทบทวนความเหมาะสมดังกล่าวจะทาเฉพาะกับสมาชิกที่เลือกนโยบายการลงทุน
ที่มีความเสี่ ยงสูงก็ได้
(3) ในกรณี ที่ผลประเมินไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่สมาชิกแสดง
ความจานงเลือก ไม่วา่ เป็ นการเลือกไว้เดิมหรื อที่จะเลือกใหม่ ให้เตือนให้สมาชิกทราบถึงความเสี่ ยง
ของการเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับสมาชิก ก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น
(4) ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ ซึ่งเป็ นผลให้
ไม่สามารถดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) ได้ ให้เตือนให้สมาชิกทราบถึงความเสี่ ยงในการเลือกนโยบาย
การลงทุนโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
(5) ติดตามให้มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนอีกครั้ง
สาหรับสมาชิกที่ปฏิเสธการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
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ข้อ 173 การรวบรวมข้อมูลของสมาชิกและทาการประเมินความเหมาะสมในการ
เลือกนโยบายการลงทุนครั้งแรก ให้เป็ นดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นสมาชิกใหม่ที่เข้าเป็ นสมาชิกตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันเข้าเป็ นสมาชิก
(2) ในกรณี ที่เป็ นสมาชิกอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ให้ดาเนิ นการดังนี้
(ก) หากสมาชิกแสดงความจานงเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสูง
ไม่วา่ เป็ นการเลือกไว้เดิมหรื อที่จะเลือกใหม่ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2557
(ข) หากมิได้เป็ นสมาชิกตาม (ก) ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2562
ข้อ 174 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลใช้แบบและวิธีการประเมินความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุนตามแนวทางที่สมาคมกาหนด
ข้อ 175 การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนตามส่ วนนี้ บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องจัดให้อยูใ่ นรู ปเอกสารหรื อรู ปแบบอื่นใด
ที่สมาชิกหรื อบริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจะสามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจดูขอ้ มูลได้ในอนาคต
ส่วนที่ 3
การคานวณมูลค่าต่อหน่วยและจานวนหน่วย
และการรับรองความถูกต้อง
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
________________
ข้อ 176 ในส่ วนนี้
“มูลค่าต่อหน่วย” หมายความว่า มูลค่าต่อหน่วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งคานวณ
โดยนามูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คานวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
“จานวนหน่วย” หมายความว่า จานวนหน่วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“การชดเชยมูลค่า” หมายความว่า การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่ยงั คง
มีสมาชิกภาพอยูใ่ นกรณีที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรื อ
ลดจานวนหน่วย
“วันคานวณจานวนหน่วย” หมายความว่า วันคานวณจานวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรื อลด
จานวนหน่วยให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลและคณะกรรมการกองทุน
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สารองเลี้ยงชีพกาหนดไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
“ผูร้ ับรองมูลค่า” หมายความว่า บุคคลที่ทาการรับรองความถูกต้องของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 177 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลคานวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่แท้จริ งของกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยเงินที่มิได้เกิดจากผลการดาเนินงาน
ให้นามาคานวณเป็ นจานวนหน่วย
ข้อ 178 ในการคานวณจานวนหน่วยหรื อมูลค่าต่อหน่วย การปรับปรุ งรายการ
การแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่า ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการ
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเป็ นสาคัญ และบริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลต้องดาเนินการดังกล่าวต่อสมาชิกกองทุนแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่โดยผลของ
กฎหมายทาให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลไม่สามารถปฏิบตั ิต่อสมาชิกแต่ละรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
หรื อโดยเงื่อนไขและปัจจัยของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกัน อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่ วนบุคคลไม่สามารถปฏิ บตั ิเช่นนั้นได้ หรื อบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลได้ดาเนิ นการ
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดไว้
ข้อ 179 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดให้มีวนั คานวณจานวนหน่วยของ
แต่ละกองทุนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และในการคานวณเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่
สมาชิก ให้ใช้มูลค่าต่อหน่วย ณ สิ้ นวันคานวณจานวนหน่วยที่จะถึงเร็วที่สุดที่ผา่ นการรับรองจาก
ผูร้ ับรองมูลค่าแล้ว โดยเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิกภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั คานวณ
จานวนหน่วย เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยจากสานักงานได้
ข้อ 180 บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลอาจเลื่อนวันคานวณจานวนหน่วยได้
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) มีประกาศสานักงานให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลเลื่อนวันคานวณ
จานวนหน่วยออกไป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของสมาชิก หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน
(3) เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถจาหน่าย จ่าย
โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุน หรื อไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องได้รับ
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็ นอย่างอื่นไว้ในสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
(4) ในกรณีที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใน
ต่างประเทศตามประกาศการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั นี้ เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
สารองเลี้ยงชีพดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
ข้อ 181 ในกรณีที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว และหากมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้อง
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องและตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ นึ ไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลจัดส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถัดจากเดือนที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วย
หรื อการชดเชยมูลค่าเสร็ จสิ้ น โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาให้มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง
(4) การดาเนินการของบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลเมื่อพบว่ามูลค่าต่อหน่วย
ไม่ถูกต้อง
ในระหว่างที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วย บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องจัดทามาตรการ
ป้องกันและอาจหยุดการคานวณเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยได้ไม่เกิน 7 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน
ข้อ 182 ในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยจานวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
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ข้อ 183 บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยผูร้ ับรองมูลค่าที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานให้เป็ นผูร้ ับรองมูลค่า
(2) ไม่มีส่วนได้เสี ยอันมีนยั สาคัญกับบริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจนทาให้
ขาดความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ เว้นแต่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนทราบ
และได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว
ส่วนที่ 4
การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้
หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
ผิดนัดชาระหนี้
_______________
ข้อ 184 ในการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อ
มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้ เว้นแต่สานักงาน
จะผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 185 บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่
หลักประกันเพื่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่นไว้ในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ข้อบังคับกองทุน หรื อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุน และก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง
บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน โดยคณะกรรมการ
กองทุนได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้นการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่าการถือหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารหนี้หรื อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคลต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้จากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น พร้อมเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี้ รวมทั้งต้องจัดให้มีหรื อจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึ้น
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
จัดทาขึ้นซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ จะไม่สามารถชาระหนี้ได้
ข้อ 186 เมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง วันที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น ไปยังคณะกรรมการกองทุนภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา
ข้อ 187 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลกาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพได้รับมาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 188 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพนั้นสามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพนั้นไม่สามารถลงทุนหรื อ
มีไว้ได้ บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่กองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้รับทรัพย์สินนั้นมา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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ส่วนที่ 5
การจัดการทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
_______________
ข้อ 189 ในการจัดการทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
กาหนดราคาทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 190 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการกับทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้
กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนหรื อ
มีไว้ได้ บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลจะมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่สามารถลงทุนหรื อ
มีไว้ได้ บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลต้องจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับ
ทรัพย์สินนั้นมา หรื อภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่พน้ กาหนดระยะเวลาที่ผอู ้ ุทิศให้ระบุหา้ มมิให้กองทุน
สารองเลี้ยงชีพจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ
กองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ส่วนที่ 6
หลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ที่มีหลายนโยบายการลงทุน
_______________
ข้อ 191 ในการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลดาเนินการดังต่อไปนี้ แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุน
แทนการดาเนินการในส่ วนของกองทุนสารองเลี้ยงชีพทั้งกองทุน
(1) การคานวณมูลค่าต่อหน่วยตามข้อ 177 และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
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(2) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อ 182
(3) การรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อ 183
ข้อ 192 ในการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลดาเนินการดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุน
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคลรับจัดการด้วย
(1) การเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนส่ วนบุคคลแล้ว
ตามข้อ 149
(2) การจัดทาและส่งรายงานต่อสานักงานตามข้อ 160 วรรคหนึ่ง (2) และ (4)
(3) การจัดทาและส่งรายงานอื่นใดให้แก่ลูกค้า
(4) การจัดทาและการเก็บรักษางบการเงินตามข้อ 164
(5) การดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สินอื่นตามข้อ 185
(6) การดาเนินการกับทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อ 190
ภาค 4
บทเฉพาะกาล
________________
ข้อ 193 ให้บรรดาคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้
จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) ลงวันที่
9 เมษายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 194 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 23/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

