
 
 

 
 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 9/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 125(5) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน และมาตรา 125(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  และขอ้ 6 วรรคสาม  
และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ส านักงาน 
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
   (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) 
ลงวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) 
ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562 

(3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 48/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 15) 
ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เมื่อวนัท่ี  27/1/2564                            .                              
CSDS เลขท่ี    105/2563        .           
คร้ังท่ี 4 ผา่นทาง  CSDS 
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(4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 70/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบคุคล (ฉบบัท่ี 18) 
ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

(5)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20)  
ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
   “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
   “ประกาศท่ี ทน. 11/2564”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม  
พ.ศ. 2564    

หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

________________ 

   ขอ้ 4   เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  
ใหใ้ชค้  าศพัทต์ามภาคผนวก 1 แนบทา้ยประกาศน้ี ประกอบการพิจารณาการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 5   ในการจดัการกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ใหป้ฏิบติัตาม
ภาคผนวก 2 แนบทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี หา้มบริษทัจดัการคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากกรณีดงักล่าวจาก
กองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
  (2)  การจดัท าและจดัส่งรายงานของกองทุนรวม ใหป้ฏิบติัตามภาคผนวก 3  
แนบทา้ยประกาศน้ี 
   (3)  กรณีเป็นการเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด  
ตอ้งจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการท่ีจะออกจากกองทุนรวม
ดงักล่าว และใหป้ฏิบติัตามภาคผนวก 4 แนบทา้ยประกาศน้ี 
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   (4)  การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม ใหป้ฏิบติัตามภาคผนวก 5  
แนบทา้ยประกาศน้ี 
   (5)  กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี ใหป้ฏิบติั
ตามภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศน้ี 
   (6)  การด าเนินการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั โดยในกรณีท่ีมี
การเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย ใหป้ฏิบติัตามภาคผนวก 7 แนบทา้ยประกาศน้ี 
  (7)  การเลิกกองทุนรวม ใหป้ฏิบติัตามภาคผนวก 8 แนบทา้ยประกาศน้ี 
   ในกรณีท่ีเป็นการจดัการกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัให้เป็นไป 
ตามภาคผนวก 9 แนบทา้ยประกาศน้ีดว้ย 
   (1)  กองทุนรวมมีประกนั 
   (2)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
   (3)  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
   (4)  กองทุนรวมเพื่อการออม 
   (5)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 
   (6)  กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
    (7)  กองทุนรวมตลาดเงินท่ีก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงท่ี ซ่ึงก าหนดราคาหน่วย 
เพือ่การขายและรับซ้ือคืนคงท่ีตลอดเวลา 
   (8)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
   (9)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

  ขอ้ 6   การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่วา่เพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานก่อน 
  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั  
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ี
บริษทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน 
  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ขคุณสมบติัใหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตาม 
วรรคสอง ใหบ้ริษทัจดัการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์
รายใหม่แทนโดยพลนั 
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  ขอ้ 7   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การขายหน่วยลงทุนเพิม่จะตอ้งไม่ท าใหมู้ลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่ม 
มีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์
ในการค านวณ 
  (2)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งก าหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ี
เพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการไดต้่อเม่ือไดมี้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อส านกังานแลว้ 

  ขอ้ 8   กองทุนรวมใดท่ีไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากประสงคจ์ะมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอยูแ่ลว้ หากจะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมชนิด 
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะของชนิดหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ 
รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตอ้งไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม 

   ขอ้ 9   นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 8 แลว้ หากกองทุนรวมใดประสงคจ์ะมีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปน้ี 

  (1)  เป็นกองทุนรวมเปิด  
  (2)  ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
  (3)  ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

  (4)  ไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (5)  ระบุขอ้ความ “ชนิดเพื่อการออม” ไวใ้นชนิดของหน่วยลงทุนดงักล่าว 

   ขอ้ 10   ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
ไม่มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนเหลืออยูแ่ลว้ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว บริษทัจดัการอาจคงชนิด
ของหน่วยลงทุนนั้นไวต่้อไปก็ได ้และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม ใหบ้ริษทัจดัการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  



5 

 
 

หรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยใ์ดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหลกัทรัพยใ์นนาม 
กองทุนรวม ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบ 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (2)  เปิดเผยแนวทางและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและมีสาระอยา่งเพียงพอ 

  ขอ้ 12   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด  
ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่าย 
เงินปันผล และอตัราเงินปันผลของกองทุนรวมดงักล่าว ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมดงัต่อไปน้ี 

(1)  เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
   (2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเม่ือไดรั้บการร้องขอ 

   มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทุกประเภท  
   (2)  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
   (3)  กองทุนรวมเพื่อการออม  

(4)  กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในตา่งประเทศ  

หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมเปิด 
________________ 

  ขอ้ 13   เวน้แต่จะมีประกาศก าหนดใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได ้ใหบ้ริษทัจดัการขาย 
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
  (1)  รับค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือขายคืน 
หน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
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 ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีการสงวนสิทธิในการรับค าสั่ง 
ซ้ือหน่วยลงทุนไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการจะไม่รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามกรณีท่ีสงวนสิทธิไวก้็ได ้
  (2)  ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือขายคืน 
หน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
และเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน ในวนัท าการถดัจาก 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
  เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดเวลาในวรรคหน่ึงได้
เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
หน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ใหบ้ริษทัจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือยกเลิกจ านวนท่ีรับซ้ือคืนตามวรรคหน่ึง (2) 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว 

  ขอ้ 14   กองทุนรวมท่ีไดรั้บยกเวน้ใหส้ามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 16 วรรคสามของประกาศท่ี ทน. 11/2564 ท่ีอาจช าระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้จะตอ้งมีการระบุไวใ้นโครงการและตอ้งมีการลงทุน
ในทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนในตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็น
กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีสามารถประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยไ์ดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
  (2)  ตราสารของผูอ้อกตาม (1) ตอ้งเสนอขายในประเทศไทย หรือเป็นการเขา้ท าสัญญา 
ตาม (1) ในประเทศไทย 
  (3)  การช าระหน้ีตามตราสารหรือสัญญาตอ้งก าหนดใหช้ าระเป็นสกุลเงินบาท 

  ขอ้ 15   ในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุส าหรับ
กองทุนรวมตามขอ้ 14 บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 
  (1)  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตอ้งอยูภ่ายในวงเงินรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
โดยการจดัสรรวงเงินดงักล่าวเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั (first come first serve basis) 
  (2)  การค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
          (ก)  กรณีท่ีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสั่งในเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ  
ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
          (ข)  กรณีท่ีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสั่งหลงัเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 
จนถึงเวลาเร่ิมตน้ของเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติของวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป ใหใ้ชมู้ลค่า 
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไปนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
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   (3)  วงเงินสูงสุดท่ีบริษทัจดัการจะยินยอมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนได้
ในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตอ้งไม่เกินวงเงินดงัน้ี  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ไวใ้นโครงการดว้ย  
        (ก)  วงเงินรายบุคคลตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
       (ข)  วงเงินรวมของกองทุนรวมให้เป็นไปตามอตัราส่วนของการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นหรือถือครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวมตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

  (4)  จดัใหมี้มาตรการในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม  
  (5)  เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3)ไวอ้ยา่งชดัเจน 
ในหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 16   บริษทัจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  
ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณี 
ท่ีเขา้เหตุใดเหตหุน่ึงดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 (ข)  มีเหตท่ีุท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ 
  (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ี 
บริษทัจดัการพบวา่ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่  
1 สตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

  ขอ้ 17   การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 16 ใหบ้ริษทัจดัการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือน
ก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไป 
ใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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  (3)  แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของ 
การเล่ือน และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 16(1) หรือการรับรอง 
ขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 16(2) ต่อส านกังานโดยพลนั  ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะมอบหมาย 
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้
  (4)  ในระหวา่งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน  หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืน 
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

  ขอ้ 18   ใหบ้ริษทัจดัการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้งโดยมี 
มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยดุรับค าสั่งซ้ือ 
หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

  ขอ้ 19   เม่ือปรากฏเหตซ่ึุงส่งผลใหบ้ริษทัจดัการจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนด
ไวใ้นโครงการตามขอ้ 19 ของประกาศท่ี ทน. 11/2564 และบริษทัจดัการประสงคจ์ะด าเนินการ
ดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 19(1) (2) (3) หรือ (5)  
ของประกาศท่ี ทน. 11/2564 ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึง 
การหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 
  (2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือ 
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้น
ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั 
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 19(1) (2) (3) และ (5) ของประกาศท่ี ทน. 11/2564.เกิน 1 วนัท าการ  
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 (ก)  รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงาน 
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นใหส้ านกังานทราบ 
ภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
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 (ข)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 
ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ 
ผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 

______________ 

  ขอ้ 20   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังานในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการยื่นค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชนผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน 
ประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 
  (1)  การแกไ้ขเพิม่เติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึ้น 
ในกรณีดงัน้ี 
         (ก)  การลดมูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
         (ค)  การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
         (ง)  การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา  
ซ่ึงไม่กระทบตอ่สถานะการลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
         (จ)  การลดเวลาส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้าย 
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 
  (4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานตามขอ้ 6 แลว้ 
  (5)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเปิด 
ใหแ้ตกต่างไปจากโครงการตามท่ีก าหนดไวใ้นภาคผนวก 7 แนบทา้ยประกาศน้ี 
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  ขอ้ 21   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการอาจขอให้
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนดเง่ือนไข 
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
  (1)  การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
  (2)  การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง
  (3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วน 
การลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  
  (4)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
  การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุรวมเปล่ียนแปลงไป 
อยา่งมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง   

  ขอ้ 22   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังานนอกเหนือจาก
ขอ้ 20 ใหบ้ริษทัจดัการยืน่ค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคูมื่อ
ส าหรับประชาชนผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านกังาน 
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
  เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหน่ึงแลว้  
ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
  การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง มิใหบ้ริษทัจดัการเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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หมวด 4 
การผอ่นผนั 

______________ 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการอาจขอผ่อนผนัการปฏิบติั 
ตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานได ้
  (1)  การเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ ตามขอ้ 6 วรรคสาม 
  (2)  การประกาศการจ่ายเงินปันผล ตามขอ้ 12(1) 
  (3)  การจดัท าและส่งรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามขอ้ 4.3 รายงานรอบระยะเวลา
บญัชีตามขอ้ 5.1 และขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในรายงานดงักล่าวตามส่วนท่ี 2 ของภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศน้ี 
  (4)  การด าเนินการกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี  
ตามภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศน้ี 
   (5)  การด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 1.4 ขอ้ 2. ขอ้ 3.1.1(5) และขอ้ 3.2.4 
ของภาคผนวก 8 แนบทา้ยประกาศน้ี 
  (6)  ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการของบริษทัจดัการตามส่วนท่ี 7 
ขอ้ 7.3.3 ของภาคผนวก 9 แนบทา้ยประกาศน้ี  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการยื่นความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของส านกังานดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

  ขอ้ 24   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
หรือท่ีใชบ้งัคบัอยูต่ามบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวม 
ตามประกาศน้ี ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้ 25   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
กองทุนรวมตามประกาศน้ี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


