
 
 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สน. 11/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
_____________________ 

  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   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแตว่นัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2    ในประกาศน้ี 
   “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
   “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ    
   “กองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทนุ”  หมายความวา่   กองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน
มากกวา่ 1 นโยบาย โดยอาจจดัตั้งเป็นกองทุนนายจา้งเดียวหรือกองทุนหลายนายจา้งก็ได ้
  “กองทุนนายจา้งเดียว”  หมายความวา่   กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อลูกจา้งของนายจา้ง 
เพียงรายเดียว 
  “กองทุนหลายนายจา้ง”  หมายความวา่   กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นเพื่อลูกจา้งของนายจา้งหลายราย 
  “มูลค่าต่อหน่วย”  หมายความวา่   มูลค่าต่อหน่วยซ่ึงค านวณโดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
หารดว้ยจ านวนหน่วยทั้งหมด ณ วนัท่ีค านวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น 
  “หน่วย”  หมายความวา่   หน่วยของกองทุน 
   “สมาชิก”  หมายความวา่   สมาชิกของกองทุน 
  “การชดเชยมูลค่า”  หมายความวา่   การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิกท่ียงัคง 
มีสมาชิกภาพอยูใ่นกรณีท่ีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกท่ีส้ินสมาชิกภาพ 

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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ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัมูลค่าตอ่หน่วยท่ีถูกตอ้งแทนการเพิ่ม 
หรือลดจ านวนหน่วย 
  “วนัค านวณจ านวนหน่วย”  หมายความวา่   วนัค านวณจ านวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิก ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัจดัการและคณะกรรมการกองทุนก าหนดไวใ้นสัญญา 
รับจดัการกองทุน 
  “ผูรั้บรองมูลค่า”  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าการรับรองความถูกตอ้งของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  “นโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง”  หมายความวา่   นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 
ใหมี้การลงทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ีรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น 

(1)  ตราสารทุน 
 (2)  ตราสารหน้ีดงัน้ี 

 (ก)  ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 
 (ข)  ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   1.  มีก าหนดการช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีไม่แน่นอน หรือมีขอ้ก าหนด 
ช าระคืนเงินตน้เพียงบางส่วนหรือไม่คืนเงินตน้ 
   2.  มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้ 
หรือดอกเบ้ีย เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยายระยะเวลา 
การช าระหน้ีหรือการปลดหน้ี เป็นตน้  เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด 
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
  (3)  ทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และขอ้ 6.2 ของส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุน
ท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ในภาคผนวก 4-PVD ทา้ยประกาศการลงทุน 
   “ประกาศท่ี ทน. 11/2564”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564
       

.... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ...  .. .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. .  

   “ประกาศท่ี สน. 9/2564”  หมายความวา่   ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั ลงวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564           .................................. ............................. 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 3   เม่ือมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูล
ดงัตอ่ไปน้ี ใหลู้กคา้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์   
  (1)  การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนในเร่ืองดงัน้ี 

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

ทุกเดือน 
กรณีที่มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั 

(benchmark) ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชด้ชันีท่ีใชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุน
ในหลกัทรัพย ์(total return index) เท่านั้น และไม่ใชด้ชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันี (price index)  

มิใหน้ าความใน (1) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ 
  (2)  ช่ือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
  (3)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์หรือการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของลูกคา้ การท าธุรกรรมการซ้ือโดยมี
สัญญาขายคืน และการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบักองทุนเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ตามท่ีส านกังาน
ก าหนด 
  การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (3) (4) และ (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนตามแบบและ
วิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการลงทุนในตราสารตามขอ้ 2.6.1 และขอ้ 2.6.2 ของ 
ส่วนท่ี 1 ในภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ต่อลูกคา้ โดยให้เปิดเผยไวใ้นรายงานรายเดือนตามขอ้ 26 
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  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2.5  
ของส่วนท่ี 1 ในภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงาน 
และจดัเก็บรายงานดงักล่าวไวใ้หส้ านกังานตรวจสอบได ้

  ขอ้ 7   เม่ือสัญญารับจดัการกองทุนส้ินสุดลง ใหบ้ริษทัจดัการส่งมอบหลกัทรัพย ์
และทรัพยสิ์นของกองทุนให้แก่ลูกคา้หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี โดยเร็วท่ีสุด 

  ขอ้ 8   ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน  
หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 12 วรรคหน่ึง (2) ของประกาศท่ี  
ทน. 11/2564 มาใชบ้งัคบักบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีกองทุนก าหนดใหส้มาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได ้ 
บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

(1)  เสนอนโยบายการลงทุนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสมาชิกโดยใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย  พร้อมทั้งค าแนะน า 
ท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุน เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน 
  (2)  จดัใหส้มาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
รายสมาชิก  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 
  (3)  จดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนส าหรับนโยบายการลงทุน 
ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรูปแบบของขอ้มูลอยา่งนอ้ย
ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน  ทั้งน้ี สรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตอ้งมี 
การเผยแพร่ให้สมาชิกทราบโดยผ่านช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าสมาชิกสามารถ 
เขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและอยา่งทัว่ถึงก่อนการตดัสินใจเลือกหรือเปล่ียนนโยบายการลงทุน 
  (4)  จดัใหมี้การทบทวนสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตาม (3) ทุกงวด  
6 เดือนของปีปฏิทิน และเผยแพร่ภายใน 45 วนันับแต่วนัส้ินงวด 6 เดือนของปีปฏิทินแก่สมาชิก 
โดยผา่นช่องทางหรือวิธีการตาม (3) 
  (5)  จดัใหส้มาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เวน้แต่สมาชิก 
มีมติก าหนดเวลาในการใชสิ้ทธิไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  (6)  จดัใหมี้ช่องทางหรือวธีิการอ่ืนใดท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่สมาชิกสามารถเขา้ถึงค าแนะน า 
ท่ีเหมาะสมไดโ้ดยง่ายและอย่างทัว่ถึงส าหรับการลงทุนในกองทุน 

  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดก้ าหนดใหส้มาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทนุ  
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 9(1) (3) (4) และ (6) โดยอนุโลม 
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  ในกรณีท่ีกองทุนตามวรรคหน่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง บริษทัจดัการ
ตอ้งมีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกรับทราบและเขา้ใจความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดจากการลงทุนเป็นอยา่งดีแลว้ ก่อนเขา้เป็นสมาชิกหรือก่อนท่ีกองทุนจะมีการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนเป็นนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงดงักล่าว 

  ขอ้ 11   ใหบ้ริษทัจดัการส่งรายงานจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า 
ของเงินสะสม เงินสมทบ  พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบใหส้มาชิกแต่ละราย
ทราบอยา่งนอ้ยทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทินโดยใหส่้งรายงานดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 
6 เดือน และหากสมาชิกขอทราบรายงานดงักล่าวเป็นรายเดือน ใหบ้ริษทัจดัการส่งรายงานดงักล่าว 
ใหส้มาชิกทราบในเวลาอนัควรดว้ย 

  ขอ้ 12   ให้บริษทัจดัการจดัท างบการเงินของกองทุนโดยเสนองบการเงินพร้อมรายงาน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุมใหญ่สมาชิกของกองทุนเพื่อท าการรับรองงบการเงิน
ดงักล่าว 
  ใหบ้ริษทัจดัการเก็บรักษางบการเงินของกองทุน รายงานการสอบบญัชี และเอกสาร
แสดงจ านวนสมาชิกและมูลค่าเงินกองทุน ณ วนัส้ินเดือนก่อนวนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีไวท่ี้บริษทัจดัการดว้ย 

  ขอ้ 13   ในการจดัท างบการเงินของกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการแสดงรายการค่าใชจ่้าย 
ท่ีจ่ายเพื่อคณะกรรมการกองทุน หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีไม่ใช่การด าเนินงานตามปกติของกองทุน  
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดหรือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แลว้แตจ่ านวนใด
จะต ่ากวา่ ไวโ้ดยละเอียดในงบการเงินของกองทุนดว้ย 

หมวด 2 
การประเมินความเหมาะสมในการเลือก 

นโยบายการลงทุนรายสมาชิก 
________________ 

  ขอ้ 14   ความในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเฉพาะกบักองทุนท่ีก าหนดใหส้มาชิกมีสิทธิเลือก
นโยบายการลงทุนได ้

  ขอ้ 15   เพื่อใหส้มาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน ระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรับได ้และเป้าหมายการออมเม่ือเกษียณอาย ุใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประเมินความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  จดัใหส้มาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนคร้ังแรก 
ใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ีเขา้เป็นสมาชิก และตอ้งแสดงใหส้มาชิกทราบถึงประโยชนแ์ละความจ าเป็น 
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนดว้ย 
  (2)  จดัใหมี้การทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุกรอบ  
2 ปีปฏิทินนบัแต่ปีท่ีไดท้ าการประเมินคร้ังล่าสุด โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ีครบ
ก าหนดเวลาทบทวนดงักล่าว   
  (3)  ในกรณีท่ีผลประเมินไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนท่ีสมาชิกแสดง 
ความจ านงเลือก ไม่วา่เป็นการเลือกไวเ้ดิมหรือท่ีจะเลือกใหม่ ใหเ้ตือนใหส้มาชิกทราบถึงความเส่ียง 
ของการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมกบัสมาชิก ก่อนใหส้มาชิกลงนามยอมรับความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือใหข้อ้มูลไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นผลให้ 
ไม่สามารถด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ได ้ใหเ้ตือนให้สมาชิกทราบถึงความเส่ียงในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
  (5)  ติดตามใหมี้การประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนอีกคร้ัง 
ส าหรับสมาชิกท่ีปฏิเสธการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 

  ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัจดัการใชแ้บบและวิธีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนด 

  ขอ้ 17   การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนตามหมวดน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นรูปเอกสารหรือรูปแบบอ่ืนใด ท่ีสมาชิกหรือ 
บริษทัจดัการจะสามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลไดใ้นอนาคต 

หมวด 3 
การค านวณมูลค่าต่อหน่วยและจ านวนหน่วย 

และการรับรองความถูกตอ้ง 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

________________ 

  ขอ้ 18   ใหบ้ริษทัจดัการค านวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ท่ีแทจ้ริงของกองทุนโดยเงินท่ีมิไดเ้กิดจากผลการด าเนินงานใหน้ ามาค านวณเป็นจ านวนหน่วย 
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  ขอ้ 19   ในการค านวณจ านวนหน่วยหรือมูลค่าต่อหน่วย การปรับปรุงรายการ  
การแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่า ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ 
ท่ีดีท่ีสุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเป็นส าคญั และบริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงักล่าวต่อสมาชิก
กองทุนแต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั  เวน้แต่โดยผลของกฎหมายท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติั 
ต่อสมาชิกแต่ละรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั หรือโดยเง่ือนไขและปัจจยัของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกนั  
อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบติัเช่นนั้นได ้หรือบริษทัจดัการได้ด าเนินการ 
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดไว ้

  ขอ้ 20   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้วนัค านวณจ านวนหน่วยของแต่ละกองทุน 
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั และในการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิก ใหใ้ช ้
มูลค่าตอ่หน่วย ณ ส้ินวนัค านวณจ านวนหน่วยท่ีจะถึงเร็วท่ีสุดท่ีผา่นการรับรองจากผูรั้บรองมูลค่าแลว้  
โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิกภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณจ านวนหน่วย  เวน้แต่
ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจขอผอ่นผนั
ระยะเวลาการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยจากส านกังานได ้

  ขอ้ 21   บริษทัจดัการอาจเล่ือนวนัค านวณจ านวนหน่วยได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
  (2)  มีประกาศส านกังานใหบ้ริษทัจดัการเล่ือนวนัค านวณจ านวนหน่วยออกไป  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิก หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
  (3)  เม่ือมีเหตุจ าเป็นท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นของกองทุน หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยบริษทัจดัการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  เวน้แต่จะไดต้กลงกนั
เป็นอยา่งอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุน 
  (4)  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ 
ตามประกาศการลงทุน เม่ือมีเหตุการณ์ดงัน้ีเกิดขึ้น และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนดงักล่าว 
อยา่งมีนยัส าคญั 
 (ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ   
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนไดล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งเกินกวา่
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือ 
 (ข)  มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี 
และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 
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  ขอ้ 22   ในกรณีท่ีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
โดยเร็ว และหากมูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากมูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้งตั้งแต่ร้อยละ 0.5  
ของมูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้งและตั้งแต ่1 สตางคข์ึ้นไป ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งรายงานใหแ้ก่
คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วยหรือการชดเชยมูลค่าเสร็จส้ิน 
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  (2)  มูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
  (3)  สาเหตท่ีุท าใหมู้ลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
  (4)  การด าเนินการของบริษทัจดัการเม่ือพบวา่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
  ในระหวา่งท่ีแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วย บริษทัจดัการตอ้งจดัท ามาตรการป้องกนัและ 
อาจหยดุการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยไดไ้ม่เกิน 7 วนัท าการติดต่อกนั  เวน้แต่จะไดรั้บ 
ความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน 

  ขอ้ 23   ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในลกัษณะดงัต่อไปน้ี โดยใชว้ิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
  (1)  เปิดเผยจ านวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  (2)  เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

  ขอ้ 24   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนโดยผูรั้บรองมูลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากส านกังานใหเ้ป็นผูรั้บรองมูลค่า 
  (2)  ไม่มีส่วนไดเ้สียอนัมีนยัส าคญักบับริษทัจดัการจนท าใหข้าดความเป็นอิสระใน
การท าหนา้ท่ีรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  เวน้แต่บริษทัจดัการไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวใหค้ณะกรรมการกองทุนทราบและไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุนแลว้ 

หมวด 4 
การจดัท าและส่งรายงานต่อส านกังาน 

_______________ 

  ขอ้ 25   ในการจดัการกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและส่งรายงานการจดัการกองทุน
ดงัตอ่ไปน้ี  
  (1)  รายงานรายละเอียดของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีทุกกองทุนลงทุนเป็นรายเดือน 
โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
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(2)  รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่งภายใน
วนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
  (3)  รายงานรายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปล่ียนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจา้ง 
ของทกุกองทุนเป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
  (4)  รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส โดยใหจ้ดัส่งภายใน 
วนัท่ี 20 ของเดือนถดัจากเดือนสุดทา้ยของแตล่ะไตรมาส 
  การจดัส่งรายงานตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกระท าผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีส านกังานจดัไว ้โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

  ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและส่งรายงานรายเดือนให้แก่ลูกคา้ตามประกาศ
สมาคมบริษทัจดัการกองทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัลูกคา้ 
  ในการจดัท ารายงานรายเดือนตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยอตัราการลงทุน
สูงสุดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีระบุไวใ้นแผนการลงทุน ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ี 
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่า
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

  ขอ้ 27   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานก ากบัดูแลธุรกิจกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการ 
จดัท าและส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจดัการกองทุนตามท่ีส านกังานร้องขอ โดยขอ้มูลท่ีจดัส่ง 
ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบล่วงหนา้ 

  ขอ้ 28   ใหบ้ริษทัจดัการส่งส าเนางบการเงินและรายงานการสอบบญัชีท่ีจดัท าขึ้น 
ตามขอ้ 12 ใหส้ านกังานภายใน 150 วนันบัแตว่นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุน และ
แสดงไวท่ี้ท าการของกองทุนเพื่อใหส้มาชิกกองทุนตรวจดูไดด้ว้ย 

 

 

 

 



10 

หมวด 5 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี 

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
ผิดนดัช าระหน้ี 

_______________ 

  ขอ้ 29   ในการจดัการกองทุน หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่ 
ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  เวน้แต่ส านกังานจะผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 30   บริษทัจดัการจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน
ไดต้่อเม่ือไดร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุน 
ขอ้บงัคบักองทุน หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และก่อนการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทัจดัการตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ ในขณะนั้น 
การรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้อง 
  ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่าของทรัพยสิ์น 
ประมาณการค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น และ
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้ พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  รวมทั้ง
ตอ้งจดัใหมี้หรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดขึ้น  
  (2)  บทวิเคราะห์และเหตผุลประกอบบทวิเคราะห์ท่ีบริษทัจดัการจดัท าขึ้นซ่ึงแสดงถึง
พฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้

  ขอ้ 31   เม่ือบริษทัจดัการไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 
เพื่อกองทุน  ใหบ้ริษทัจดัการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง วนัท่ีบริษทัจดัการไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  
พร้อมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว 
มลูค่าทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการกองทุนภายในวนัท่ี 
20 ของเดือนถดัจากเดือนท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา 
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  ขอ้ 32   ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดราคาทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บมาจากการรับช าระหน้ี
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 33   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนนั้นสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการอาจมีไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได ้
  (2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้ง
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีกองทุนไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา  เวน้แต่จะไดรั้บ 
ความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งน้ี ในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น ใหบ้ริษทัจดัการจ่ายจากทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

หมวด 6 
การใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 

_______________ 

  ขอ้ 34   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน  หากลูกคา้ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยข์อง
บริษทัดังกล่าว ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามขอ้ 11 ของประกาศท่ี สน. 9/2564 โดยอนุโลม  
และแจง้ใหลู้กคา้ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังผา่นช่องทางหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีท าให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้
สามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยวิธีท่ีบริษทั
จดัการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้

  ขอ้ 35   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทนุ และลูกคา้ไม่ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพย์
ของบริษทัดงักล่าว  บริษทัจดัการตอ้งเสนอความเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงใหค้ณะกรรมการ
กองทุนทราบ หรือขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใชสิ้ทธิออกเสียงแทน 
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หมวด 7 
การจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหก้องทุน 

_______________ 

  ขอ้ 36   ในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น 
ท่ีมีผูอุ้ทิศให้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 37   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหก้องทุนตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการจะมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนก็ได ้
  (2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้ง
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา หรือภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ี 
พน้ก าหนดระยะเวลาท่ีผูอุ้ทิศใหร้ะบุหา้มมิใหก้องทุนจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว แลว้แต่กรณี  เวน้แต่
จะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งน้ี ในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการ 
อาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น ใหบ้ริษทัจดัการจ่ายจากทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

หมวด 8 
หลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการจดัการกองทุน 

ท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน 
_______________ 

  ขอ้ 38   ในการจดัการกองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัตอ่ไปน้ี แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุนแทนการด าเนินการในส่วนของกองทุนทั้งกองทุน 
  (1)  การค านวณมูลค่าต่อหน่วยตามขอ้ 18 และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (2)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนตามขอ้ 23  
  (3)  การรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ 24 

  ขอ้ 39   ในการจดัการกองทุนท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละนโยบายการลงทนุท่ีบริษทัจดัการรับจดัการดว้ย 
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  (1)  การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนแลว้ตามขอ้ 3 
  (2)  การจดัท าและส่งรายงานต่อส านกังานตามขอ้ 25 วรรคหน่ึง (2) และ (4) 
  (3)  การจดัท าและส่งรายงานอ่ืนใดใหแ้ก่ลูกคา้ 
  (4)  การจดัท าและการเก็บรักษางบการเงินตามขอ้ 28 
  (5)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนตามขอ้ 30 
  (6)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหก้องทุนตามขอ้ 37 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

  ขอ้ 40   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
หรือท่ีใชบ้งัคบัอยูต่ามบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน 
ตามประกาศน้ี ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะไดม้ีค  าสั่งและหนังสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติั 
ตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 41   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 

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


