
 

 
 

 
หลักเกณฑ์เพิม่เติมส ำหรับกองทุนรวมบำงประเภท 

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรับกองทุนมีประกัน 
1.1  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในกรณีท่ีตอ้งจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่ 

                     กรณีท่ีค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 25% ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 
ในการจดัให้มีผูป้ระกนัส าหรับงวดการประกนัล่าสุด บลจ. จะจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหมด่งักล่าวไดต้อ่เม่ือ บลจ. ไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวโดยตอ้งไดรั้บมติพิเศษ   
(ไม่ใชก้บักรณีท่ี บลจ. สงวนสิทธิไวใ้นโครงการว่า ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงักล่าว บลจ. จะเลิกกองทุนมีประกนั หรือจดัการ
กองทุนดงักล่าวต่อไปโดยยกเลิกการประกนัและเลิกใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั โดยถือว่าไดรั้บ
มติพิเศษ) 

1.2  การด าเนินการของ บลจ. ในกรณีท่ีจะไม่มีผูป้ระกนัรายใหม่   
เร่ือง รำยละเอียด 

1.2.1  เหตุท่ีท าให้ไม่มีผูป้ระกนัรายใหม ่ (1)  บลจ. ไม่ไดรั้บมติพิเศษใหจ้ดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่ (ส าหรับกรณีท่ีการจดัให้มี
ผูป้ระกนัรายใหม่ตอ้งไดรั้บมติพิเศษ) 
(2)  ค่าใชจ้่ายในการจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่สูงกว่าผลประโยชน์ท่ีกองทุนมีประกนั
จะไดรั้บ  หรือ 
(3)  บลจ. ไม่สามารถจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด 

1.2.2  การด าเนินการ (1)  เลิกกองทนุมีประกนัเม่ือไดรั้บมติพิเศษ  หรือ 
(2)  ยกเลิกการประกนัเม่ือไดรั้บมติพิเศษและจดัการกองทุนดงักล่าวต่อไป โดยให้ 
บลจ. เลิกใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนัและห้าม บลจ. 
โฆษณาหรือเปิดเผยว่าเป็นกองทนุมีประกนัอีกต่อไป 

หมายเหตุ : ในกรณีท่ีเหตขุองการจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่เกิดจากความผิดของ บลจ. เอง การด าเนินการตาม 1.2.2 ไม่เป็นผล
ให้ บลจ. หลุดพน้จากความรับผิดดงักล่าว โดยยงัตอ้งรับผิดชดใชค้า่เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบักองทนุมีประกนัและผูถื้อหน่วย
จนถึงวนัท่ี บลจ. สามารถจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่โดยไดรั้บมติพเิศษ 

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรับ RMF , LTF และ SSF ให้ บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 

เร่ือง RMF LTF SSF 
1.  จดัให้มีระบบงาน 
     1.1  ระบบในการตรวจสอบการซ้ือหรือขายคืนหน่วยของผูถื้อหน่วย 
     1.2  ระบบในการขายคนืหน่วยตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 

 
✓ 
- 

 
✓

1,3 
✓

2,3 

 
✓ 

✓ 

 
1 เพือ่จ าแนกหน่วยท่ีซ้ือหรือขายคืนก่อนหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2 ส าหรับหน่วยท่ี บลจ. ขายให้ผูถื้อหน่วยก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
3 บลจ. ตอ้งจดัให้มีระบบจนกวา่จะครบระยะเวลาในการถือหน่วยของผูถ้ือหน่วยท่ีจะท าให้ไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษี 

ภำคผนวก 9 
[แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564] 



2 
 

 
 

เร่ือง RMF LTF SSF 
2.  จดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยให้ผูถื้อหน่วยท่ีขายคืน
หน่วยตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 

✓ - ✓ 

3.  ในกรณีท่ีมีค  าส่ังจากผูถื้อหน่วยให้โอนยา้ยการลงทนุระหว่างกองทุนดงัน้ี 
     3.1 RMF ไป RMF 
     3.2 LTF ไป LTF 
     3.3 SSF ไป SSF 

บลจ. ตอ้งโอนเงินลงทุนในหน่วยพร้อมดว้ย
ผลประโยชนท์ั้งหมดภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าส่ังจากผูถื้อหน่วย 

ส่วนที ่3 หลักเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรับ RMF for PVD ให้ บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 
เร่ือง รำยละเอียด 

1. ระบบงาน 1.1  จดัให้มีระบบงานเพื่อแยกส่วนของผูถื้อหน่วยท่ีรองรับเงินจาก PVD ออกจากส่วนของ 
ผูถื้อหน่วยทัว่ไปของ RMF 
1.2  จดัให้มีระบบงานในการจ าแนกเงินจาก PVD ของผูถื้อหน่วยแต่ละรายออกเป็น 2 ส่วน
ดงัน้ี 
       1.2.1 เงินสะสม 
       1.2.2 เงินอื่นท่ีไม่ใช่เงินสะสม 

2. กรณีท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบั NAV 

2.1  ให้ระบุว่า NAV ดงักล่าวไดร้วมเงินจาก  PVD ไวด้ว้ย 
2.2  ไม่น าขอ้มูลในส่วนของเงินจาก PVD ไปรวมค านวณเป็นขอ้มลูเงินลงทุนและภาพรวม
อุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุน (Mutual Fund Industry) 

3. การจดัเก็บขอ้มูล จดัเกบ็ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยเก่ียวกบัอาย ุและระยะเวลาการเป็นสมาชิกหรือการเป็นผูถื้อหน่วย
ของ PVD หรือ RMF แลว้แต่กรณี เพื่อการนบัอายตุ่อเน่ือง 

4. การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสียสิทธิประโยชน ์
ทางภาษ ี

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยรายใดไมป่ระสงคจ์ะลงทนุใน RMF ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แจง้
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผูถื้อหน่วยรายดงักล่าวทราบ 

5. การโอนเงินบางส่วน 
ไปยงักองทนุอื่น 

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยประสงคจ์ะโอนเงินจาก PVD บางส่วนไปยงักองทุนอื่น ให้สามารถท าได้
โดยโอนเงินสะสมและเงินอื่นท่ีไม่ใช่เงินสะสมในอตัราท่ีเท่ากนั 

 
ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรับ ETF ให้ บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 

เร่ือง รำยละเอียด 
การรับซ้ือคืนหน่วย 1.  ให้รับซ้ือคนืหน่วยของ ETF จากผูถื้อหน่วยท่ีเป็นผูล้งทุนทัว่ไปไดต้่อเม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
2.  ในกรณี ETF ท่ีตั้งเพ่ือส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตาม
โครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ี 2 (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives  Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
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เร่ือง รำยละเอียด 
(EMEAP)  บลจ. จะก าหนดปริมาณหรือมูลค่าหน่วยของกองทุนดงักล่าวท่ี บลจ. จะรับซ้ือคืน
จากผูถื้อหน่วยไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 
ส่วนที่ 5  หลักเกณฑ์เพิม่เติมส ำหรับกองทุนหมวดอตุสำหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันำอสังหำริมทรัพย์  ให้ บลจ. 
ด าเนินการดงัน้ี 
(ไม่ใช้กับกรณีเป็น RMF และ SSF) 

เร่ือง รำยละเอียด 
1.  การจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยไม่นอ้ยกว่าผลลพัธ์ท่ีค  านวณจากประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บ 

หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล  
2.  ขอ้ยกเวน้การจ่าย 
เงินปันผลตาม 1. 

2.1 กรณีท่ีกองทุนมีก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล  
แต่รายการก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมทั้ง 2 รายการดงักล่าวมียอดเงินนอ้ยกว่าจ านวนเงินปันผล 
ท่ีค  านวณได ้ให้ บลจ. จ่ายเงินปันผลเท่ากบัยอดก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมนั้น แลว้แต่จ านวนใด
จะมากกว่า 
2.2  กรณีเงินปันผลท่ีจะจ่ายเม่ือค านวณแลว้เป็นจ านวนเงินนอ้ยกว่า 25 สตางคต์่อหน่วย บลจ. 
อาจงดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวก็ได ้ ทั้งน้ี ส าหรับกองทนุท่ีมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
มากกว่า 1 คร้ังในรอบปีบญัชี ใหน้ ายอดเงินปันผลท่ีค านวณไดน้อ้ยกว่า 25 สตางคต์่อหน่วยนั้น
ไปรวมค านวณกบัการจ่ายเงินปันผลในคร้ังต่อไปของรอบปีบญัชีเดียวกนัดว้ย 

3.  ระยะเวลาในการจ่าย 
เงินปันผล 

ให้ บลจ. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล 

 
ส่วนที่ 6  หลักเกณฑ์เพิม่เติมส ำหรับกองทุนตลำดเงินท่ีก ำหนดรำคำหน่วยคงท่ี ให้ บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 

เร่ือง รำยละเอียด 
1. การค านวณจ านวนหน่วย
โดยใชร้าคาหน่วยคงท่ี 

1.1  ก าหนดมูลค่าหน่วย และราคาหน่วย เพ่ือการขายและรับซ้ือคืนให้คงท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการ 
1.2  ค  านวณ NAV และมูลค่าหน่วยโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี ในการค านวณมูลค่าหน่วย
ดงักล่าว ให้ค  านวณเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมอยา่งนอ้ย 10 ต าแหน่งต่อหน่วย โดยใชวิ้ธีการ 
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
1.3  เพ่ิมหรือยกเลิกจ านวนหน่วย หรือด าเนินการอื่นใดตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ เพื่อรักษา
ราคาหน่วยให้เป็นราคาคงท่ี ในการเพ่ิมหรือยกเลิกจ านวนหน่วยภายหลงัจากการค านวณมูลค่า
หน่วยตาม 1.2 ให้เป็นราคาคงท่ี ให้จดัสรรมูลค่าหน่วยของผูถื้อหน่วยแต่ละราย โดยมีทศนิยม 
2  ต าแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  ทั้งน้ี หากมีมูลค่าหน่วยคงเหลือจาก 
การจดัสรรมูลค่าหน่วยดงักล่าว ให้ใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมให้ผูถื้อหน่วยแต่ละราย คร้ังละ 
ไม่เกินกว่า 1 สตางค ์โดยเรียงล าดบัตามมูลค่าการถือหน่วยสูงสุด 
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เร่ือง รำยละเอียด 
2. การเปิดเผยขอ้มูล ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนหน่วยในแต่ละวนั ให ้บลจ. เปิดเผยจ านวนหน่วย

ดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลดงัน้ีทราบโดยวิธีการใด ๆ 
2.1  ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย และผูล้งทุน 
2.2  ผูถื้อหน่วยท่ีถือหน่วยชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

3. การขายและรับซ้ือคืน
หน่วย 
 

3.1  ให้ บลจ. ขายหน่วยตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังซ้ือหน่วยดว้ยราคาหน่วยคงท่ี โดยรับ
ช าระค่าซ้ือหน่วยจากผูซ้ื้อหน่วยในวนัท าการซ้ือขายหน่วย และเพ่ิมจ านวนหน่วยท่ีขาย 
ในวนัท าการถดัจากวนัท าการซ้ือขายหน่วยดงักล่าว 
3.2  ให้ บลจ. รับซ้ือคืนหน่วยตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยดว้ยราคาหน่วยคงท่ี  
โดยช าระค่าขายคนืหน่วยแก่ผูข้ายคืนหน่วย และยกเลิกจ านวนหน่วย ไม่ว่าการรับซ้ือคืนหน่วย
ดงักล่าวจะเกิดขึ้นในหรือนอกเวลาท าการของวนัรับซ้ือคนืหน่วย ให้ด าเนินการดงัน้ี   
เวน้แต่ก าหนดไวใ้นโครงการ บลจ. อาจช าระค่าขายคืนหน่วยแก่ผูข้ายคืนหน่วยในวนัรับซ้ือคืน
หน่วยตามขอ้ 16(4) ของประกาศท่ี ทน. 11/2564 ก็ได ้ 
     3.2.1  กรณีท่ีการรับซ้ือคืนอยูภ่ายในวงเงินตามขอ้ 15(3) ของประกาศท่ี สน. 9/2564          .   
ให้ บลจ. ช าระค่าขายคืนหน่วยนั้นให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยและยกเลิกจ านวนหน่วย 
ในวนัรับซ้ือคืนหน่วย  
     3.2.2  กรณีท่ีการรับซ้ือคืนเกินกว่าวงเงินตามขอ้ 15(3) ของประกาศท่ี สน. 9/2564          .   
ให้ บลจ. ช าระค่าขายคืนหน่วยในส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยและยกเลิก
จ านวนหน่วยในวนัท าการถดัจากวนัรับซ้ือคืนหน่วย   
(ทั้งน้ี บลจ. อาจก าหนดในโครงการให้ช าระค่าขายคืนหน่วยในส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินตาม 3.2.1  
หรือ 3.2.2 หรือตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยในวนัท าการถดัจากวนัรับซ้ือคืนหน่วย 
ก็ได)้ 
3.3  ในกรณีท่ีมีการค านวณมูลค่าหน่วยก่อนรักษาราคาหน่วยใหเ้ป็นราคาคงท่ี หากมีเหตุการณ์
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญัเป็นอตัรา ≥  0.5 % ของราคาหน่วย
คงท่ี ให้ บลจ. ก าหนดส่วนไดเ้สียของผูถื้อหน่วยส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นในกองทุนไวใ้นโครงการให้ชดัเจน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยโดยรวม
เป็นส าคญั และปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทุกรายอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนไม่มีลกัษณะเป็น 
การเอาเปรียบผูถื้อหน่วยรายอื่นท่ีเหลืออยู ่

4. การด าเนินการเม่ือจ านวน
หน่วยไม่ถูกตอ้ง 

4.1  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยไม่ถูกตอ้งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการค านวณ NAV หรือมูลค่า
หน่วยเพื่อการรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคาคงท่ี  หากมูลค่าดงักล่าวท่ีไม่ถูกตอ้งคิดเป็นอตัรา 
≥  0.5 % ของมูลค่าท่ีถูกตอ้ง ให้ปฏิบติัตามภาคผนวก 2 เพ่ือให้การเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วย
เป็นไปตาม NAV หรือมูลค่าหน่วยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
4.2  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยไม่ถูกตอ้งเกิดขึ้นภายหลงัจากการรักษาราคาหน่วยให้เป็นราคา
คงท่ี ให้ปรับปรุงจ านวนหน่วย เพ่ือให้การเพ่ิมหรือลดจ านวนหน่วยเป็นไปตาม NAV หรือ
มูลค่าหน่วยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ส่วนที่ 7 หลักเกณฑ์เพิม่เตมิส ำหรับกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ 
              กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลกัษณะครบถว้นตาม 7.1 และ 7.2 ให้ บลจ. ด าเนินการ 
ตาม 7.3 
              7.1  ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์  
                   (1)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทนุปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี < 80% 
ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ 
                   (2)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทนุปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ≥  80% 
ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดียวกบั
กองทุนดชันีหรือ ETF 
              7.2  NAV ของกองทนุปลายทาง มีการลดลงในลกัษณะดงัน้ี  
                    (1)  NAV ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ 
                    (2)  ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV  
กองทุนปลายทาง 
              7.3  รายละเอียดการด าเนินการ 

กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 
7.3.1  แจง้เหตท่ีุกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพยสิ์นลดลง พร้อมแนวทาง 
การด าเนินการของ บลจ. ให้ส านกังานและผูถื้อหน่วย 
(แนวทางการดงักล่าวตอ้งค านึงถึงประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยโดยรวม) 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมี 
การเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทาง 

ท่ีปรากฏเหต ุ
7.3.2  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการตาม 7.3.1 ต่อผูล้งทนุทัว่ไป 
(ด าเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวดว้ย) 

พร้อม 7.3.1  

7.3.3  ปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการตาม 7.3.1 ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีมี 
การเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทาง 

ท่ีปรากฏเหต ุ
7.3.4 รายงานผลการด าเนินการตาม 7.3.3 ให้ส านกังานทราบ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการ

ตาม 7.3.3 แลว้เสร็จ 

 


