
 

 

กรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการกรณีมูลคา่หน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกตอ้งและไดมี้การประกาศไปแลว้ หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิด

ไม่ถูกตอ้ง 

ข้อ กรณีท่ีมลูค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การด าเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

1.  < 1 สตางค์ หรือ 
< 0.5 % ของ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ท่ีถูกต้อง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน1 ให้ผูดู้แลผลประโยชนท์ราบถึง 
ความไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี 
        1.1.1  มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
        1.1.2  มูลค่า/ราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
        1.1.3  สาเหตุท่ีท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
        1.1.4  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วย 

ไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งไม่ไดมี้สาเหตุ 
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 
1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง  
มีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยคร้ังต่อไป  
ให้แกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกตอ้ง  

ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกตอ้ง 

   
 
 
 
 

ตั้งแต่วนัท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกตอ้ง 

2.  ≥  1 สตางค์ และ
≥  0.5 % ของ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ท่ีถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ทัว่ไป 
     2.1.1 ค  านวณมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมูลค่า/ราคาหน่วยถูกตอ้ง 
     2.1.2 ด าเนินการดงัน้ี เฉพาะวนัท่ีมูลค่า/ราคาหน่วย 
เขา้เง่ือนไข ตาม 2.  
                2.1.2.1  จดัท ารายงานการแกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงั1  

(ก)  รายงานตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนด
ไวใ้น 1.1 โดยอนุโลม  เวน้แตใ่นกรณีของรายงานการแกไ้ข
มูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ให้ระบุการด าเนินการ
ของ บลจ. เม่ือพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มูลตาม 
1.1.4 

(ข)  ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ 

 
 
 
 
 
ภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย 
ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
ภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีค านวณ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัเสร็จส้ิน 

 
1
 ให้ บลจ. จดัให้มีส าเนารายงานไว ้ณ ท่ีท าการของ บลจ. เพื่อให้ส านกังานเขา้ตรวจ 
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ข้อ กรณีท่ีมลูค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การด าเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

                  2.1.2.2  แกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกตอ้ง 
        
 
 
 
                2.1.2.32 ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุน
สามารถรับทราบช่ือกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วย  
และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วย  
   
 

ภายในวนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มูลในรายงานตาม 
2.1.2.1 
 
ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มูลในรายงานตาม 
2.1.2.1 

  

 2.2 หลักเกณฑ์เพิม่เติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยด าเนินการเฉพาะ
มูลค่า/ราคาหน่วยของวนัท่ีเขา้เง่ือนไขตาม 2. 
      2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ดว้ย โดยให้อยูใ่นส่วนของ 
การด าเนินการของ บลจ. เม่ือพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
 
      2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 2 ให้แลว้เสร็จ 
 
      2.2.3 ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผู้ซ้ื้อหรือผูข้ายคนื
หน่วยในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งทราบถึง 
การแกไ้ขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 
 
 
 
      2.2.4 จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง
และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแกไ้ขราคา
หน่วยยอ้นหลงัตาม 2.1.2.1 ให้ส านกังาน เวน้แต่ในกรณีท่ีราคา
หน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
ให้ บลจ. ส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ี
ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคุมไดม้าพร้อมส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

  
 
ตาม 2.1.2.1 
 
 
 
ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มูลในรายงาน 
การแกไ้ขราคาหน่วย
ยอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 
 
ภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มูลในรายงานตาม 
2.1.2.1 

 
2 ไม่ใชก้บักองทุนปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และไดป้ระกาศการแกไ้ขมูลค่าหน่วยตามระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนท่ี 1 ให้ บลจ. ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยท่ีถูกต้อง 

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผูซ้ื้อมีหน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อหน่วยเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
1.1.2 กรณีท่ีผูซ้ื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ใหจ้่ายเงินของ บลจ. ให้กองทนุเปิด เป็นจ านวนเท่ากบั 
ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
1.1.3 กรณีท่ีผูซ้ื้อมีหน่วยเหลืออยูน่อ้ยกว่าจ านวนหน่วยท่ีจะตอ้งลด3 ให้ด าเนินการดงัน้ี 
         1.1.3.1  ด าเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
         1.1.3.2  ลดจ านวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ั้น และจ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่ 

1.2 กรณีรับซ้ือคืน 1.2.1 กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู ่
        1.2.1.1  เพ่ิมจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย 
ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง หรือ 
        1.2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาใหผู้ข้ายคนื 
1.2.2 กรณีท่ีผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู ่ให้ บลจ. จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั 
ส่วนต่างของราคาให้ผูข้ายคืน  

2. ราคาหน่วยท่ีไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถู่กต้อง 
2.1 กรณีขาย 
 

2.1.1  เพ่ิมจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้ง
กบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง หรือ 
2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาให้ผูซ้ื้อ  

2.2 กรณีรับซ้ือคืน 2.2.1  กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจ านวนหน่วยของผูข้ายคืนหน่วยเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
2.2.2  กรณีท่ีผูข้ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให้ บลจ. จ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทนุเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
2.2.3  กรณีท่ีผูข้ายคืนมีหน่วยเหลืออยูน่อ้ยกว่าจ านวนหน่วยท่ีจะตอ้งลด3  ให้ด าเนินการดงัน้ี 
          2.2.3.1 ด าเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
          2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ั้นและจ่ายเงินของ บลจ. ให้กองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่

 
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ี บลจ. ตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผูซ้ื้อหรือผูข้ายคนืหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บลจ.  
อาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วย แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วย
แลว้ ให้ บลจ. ชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
  2. การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ื้อหน่วยตาม 2.1 บลจ.  
อาจจ่ายเงินของ บลจ. แทนกองทนุเปิดก็ได ้

 
3 ไม่ใชก้บักรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ย 
ของตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว 


