
 
 

 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 10/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ 

กองทุนส่วนบุคคล 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 140 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และขอ้ 31 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ 6 
วรรคสาม และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 11/2564             
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

   ขอ้ 1    ในประกาศน้ี 
   “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
   “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ประกาศท่ี สน. 9/2564”  หมายความว่า   ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ 
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564          ..................................  

  ขอ้ 2   เม่ือมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูล
ดงัตอ่ไปน้ี ใหลู้กคา้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เวน้แต่ลูกคา้ปฏิเสธ
การรับทราบขอ้มูล 
  (1)  การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  วิธีการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมก าหนด   
(ข)  ช่วงเวลาส าหรับการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงตอ้งก าหนดใหมี้การวดัผลทุกเดือน 
 
 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ีผา่น 
การพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เมื่อวนัท่ี      28/12/2563                         .                              
CSDS เลขท่ี       105/2563        .           
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กรณีที่มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั 
(benchmark) ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชด้ชันีท่ีใชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุน 
ในหลกัทรัพย ์(total return index) เทา่นั้น และไม่ใชด้ชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี (price index)  

มิใหน้ าความใน (1) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ 
  (2)  ช่ือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
  (3)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์หรือการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของลูกคา้ การท าธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญา
ขายคืน และการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบักองทุนเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ตามท่ีส านกังานก าหนด 
  มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบั 
  (1)  การจดัการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา้ราชการ 
  (2)  การจดัการกองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม 

  ขอ้ 3   ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน  
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน   

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน 
แต่ละรายตามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

   ขอ้ 5   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและส่งรายงานสถานะและการลงทุนของทุกกองทุน 
เป็นรายเดือนต่อส านกังานตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานก าหนด ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
โดยใหจ้ดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้และด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
วิธีปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยต์าม 
ขอ้ 2.5 ของส่วนท่ี 1 ในภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 โดยอนุโลม โดยให้จดัเก็บ 
รายงานดงักล่าวไวใ้หส้ านกังานตรวจสอบได ้

  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน  หากลูกคา้ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยข์อง
บริษทัดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหลกัทรัพยใ์นนามกองทุน
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบ 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์ของกองทุน 
  (2)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงตาม (1)  
ต่อลูกคา้ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและมีสาระอยา่งเพียงพอ 
   (3)  รายงานการไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงใหลู้กคา้ทราบเม่ือไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงแลว้ 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผูถื้อหลกัทรัพยข์องบริษทัดงักล่าว บริษทัจดัการจะเสนอความเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียง 
ใหลู้กคา้ทราบก็ได ้

  ขอ้ 8   เม่ือสัญญารับจดัการกองทุนส้ินสุดลง ใหบ้ริษทัจดัการส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ
ทรัพยสิ์นของกองทุนใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการ
และลูกคา้ไดต้กลงกนั   

  ขอ้ 9   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
หรือท่ีใชบ้งัคบัอยูต่ามบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน 
ตามประกาศน้ี ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตาม
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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  ขอ้  10   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
กองทุนตามประกาศน้ี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

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


