ร่ างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ผา่ น
การพิจารณาของฝ่ ายกฎหมาย 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 27/1/2564
.
CSDS เลขที่ 105/2563
.
ครั้งที่ 4 ผ่านทาง CSDS

-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 11/2564.
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
__________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 133 วรรคสอง มาตรา 134 วรรคหนึ่ง และมาตรา 140 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 57/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
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(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 73/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 64/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 60/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพือ่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 77/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” “ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับความหมายของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
เว้นแต่จะมีขอ้ ความใดในประกาศนี้ที่แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
คาว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” “กองทุนรวมเพื่อการออม” “กองทุนรวมดัชนี”
“กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวมฟี ดเดอร์” “กองทุนรวมมีประกัน” “กองทุนรวมวายุภกั ษ์”
“กองทุนรวมหน่วยลงทุน” “กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม” และ “กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวตามประกาศการลงทุน
“ประกาศการลงทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
แล้วแต่กรณี เว้นแต่จะมีขอ้ ความใดในประกาศนี้ที่แสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
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“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า กองทุนรวมที่ประสงค์จะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป โดยไม่ได้จากัดเฉพาะผูล้ งทุนที่จะซื้อหน่วยลงทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่และผูม้ ีเงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายุภกั ษ์
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในลักษณะผ่อนคลายกว่ากองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และจากัดการเสนอขายและ
การถือหน่วยลงทุนไว้เฉพาะผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่และผูม้ ีเงินลงทุนสูง
“ผูม้ ีเงินลงทุนสูง” หมายความว่า ผูท้ ี่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription)
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิ
จากสานักงานให้จดั ตั้งอยูแ่ ล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับซึ่งมีผถู ้ ือหน่วยทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน ทั้งนี้ ตามบทนิยามคาว่า “ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน” แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่ อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญา
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
“กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 และมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตามประกาศ
การลงทุน
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนต่างประเทศ” หมายความว่า กองทุนใดกองทุนหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
(2) กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ทั้งนี้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้ง
ในรู ปแบบบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
(3) กองทรัสต์หรื อกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้
ไม่วา่ กองทรัสต์หรื อกองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
“ลงทุน” หมายความว่า การจัดการลงทุนในทรัพย์สินหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญา
ในธุรกรรมทางการเงิน หรื อการได้มาหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินหรื อธุรกรรมดังกล่าว
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“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวม หรื อบริ ษทั จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี
“บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั จัดการกองทุนส่วนบุคคล” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
“ผูจ้ ดั การกองทุน” หมายความว่า ผูจ้ ดั การกองทุนรวมหรื อผูจ้ ดั การกองทุน
ส่วนบุคคลซึ่งทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่มิใช่
อสังหาริ มทรัพย์ สิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่น
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ให้จดั ตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
“ผูด้ ูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“มูลค่าหน่วยลงทุน” หมายความว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทาการที่คานวณนั้น
“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
“มติพิเศษ” หมายความว่า มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
“มติเสี ยงข้างมาก” หมายความว่า มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
“วันทาการ” หมายความว่า วันเปิ ดทาการตามปกติของบริ ษทั จัดการ
“วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน
ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมกาหนดไว้ในโครงการ
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“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า เงินทุนโครงการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ยืน่ ขอจดทะเบียนไว้กบั สานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
“ควบรวมกองทุนรวม” หมายความว่า การควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม
แล้วแต่กรณี
“ควบกองทุนรวม” หมายความว่า การควบกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ข้ นึ มาเพื่อซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิ และหน้าที่
ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
“รวมกองทุนรวม” หมายความว่า การรวมกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อหรื อรับโอนทรัพย์สิน สิ ทธิ และหน้าที่ของ
กองทุนรวมที่โอนมาเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
“กองทุนรวมใหม่” หมายความว่า กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ในการควบกองทุนรวม
“กองทุนรวมเดิม” หมายความว่า กองทุนรวมที่ทาการควบกองทุนรวมเข้าด้วยกัน
“ผูป้ ระกัน” หมายความว่า ผูท้ ี่ทาสัญญาประกันกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ในการให้ประกันว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับชาระเงินลงทุน หรื อเงินลงทุนและผลตอบแทน
แล้วแต่กรณี ตามจานวนที่รับประกันไว้
ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ในการกาหนดมาตรฐานการจัดการกองทุน
เพื่อให้บริ ษทั จัดการดูแลและจัดการกองทุนดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
และความชานาญ และด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวังตามมาตรฐานหรื อเยีย่ งผูม้ ีวิชาชีพในลักษณะ
เดียวกันจะพึงกระทา
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หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
________________
ข้อ 5 ในการจัดการกองทุน บริ ษทั จัดการต้องแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนในลักษณะ
ที่เหมาะสม โดยบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนจะต้องเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
ข้อ 6 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนอย่างสม่าเสมอ
และเปิ ดเผยผลการดาเนินงานตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา
เช่น รายละเอียดการลงทุน ฐานะการเงิน ค่าใช้จ่าย และความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) เป็ นต้น
ต่อผูล้ งทุนและบุคคลทัว่ ไปด้วยวิธีการที่เพียงพอที่จะทาให้ผลู ้ งทุนและบุคคลทัว่ ไปรับทราบข้อมูล
อย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การวัดผลการดาเนินงาน การคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าว ให้เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อเป็ นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามที่สมาคมกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้บริ ษทั จัดการ
ปฏิ บตั ิ เพิ่มเติมหรื อแตกต่างจากมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่สมาคมกาหนดตามวรรคสองได้
ข้อ 7 ให้บริ ษทั จัดการจัดทางบการเงินของกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุ รกิจเฉพาะด้าน
การลงทุนตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวต้อง
มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
ในตลาดทุน หรื อโดยผูส้ อบบัญชีที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพบางประเภท เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่บุคคลซึ่งไม่มี
ภูมิลาเนาในประเทศไทย บริ ษทั จัดการอาจจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
International Accounting Standards Board หรื อ American Institution of Certified Public Accountants
หรื อ Financial Accounting Standards Board โดยงบการเงินดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีที่สามารถประกอบธุรกิจการเป็ นผูส้ อบบัญชีได้โดยชอบในประเทศที่มี
การเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องกาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
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(2) กรณี ที่เป็ นการจัดทางบการเงินประจางวดการบัญชีของกองทุนรวมที่มี การเลิก
กองทุนรวมภายใน 15 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม หรื อเป็ นการจัดทา
งบการเงินประจางวดการบัญชีสุดท้ายของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการอาจจัดทางบการเงินประจางวด
การบัญชีดงั กล่าว ณ วันเลิกกองทุนรวมเพียงครั้งเดียวได้ โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือนแต่ไม่เกิน 15 เดือน
ข้อ 8 บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลจะกูย้ มื เงิน ก่อภาระผูกพันใด ๆ หรื อเข้าทา
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในนามของกองทุนส่ วนบุคคลได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการกูย้ มื เงินเพื่อการซื้ อขายหรื อแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์
หรื อสถาบันการเงินต่างประเทศที่สามารถให้บริ การธุรกรรมดังกล่าวได้ตามกฎหมายของประเทศที่
สถาบันการเงินนั้นให้บริ การ
(2) เป็ นการก่อภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนของกองทุนส่ วนบุคคลที่สามารถ
ดาเนินการได้ตามประกาศการลงทุน
(3) เป็ นการเข้าทาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์
ในการบริ หารสภาพคล่องของลูกค้า โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งต้องเป็ นผูล้ งทุนสถาบัน
ให้คาว่า “ผูล้ งทุนสถาบัน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบัน
ตามข้อ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560
เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(ข) มีการระบุเรื่ องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 9 ในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุน บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และไม่มีลกั ษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเป็ นการบิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง

8

หมวด 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดการกองทุนรวม
__________________
ส่วนที่ 1
บททัว่ ไป
________________
ข้อ 10 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดูแลให้โครงการและข้อผูกพันเป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการหรื อข้อผูกพันขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขโครงการ
หรื อข้อผูกพันโดยไม่ชกั ช้า เว้นแต่เป็ นกรณีที่หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งดังกล่าว
เป็ นเพียงมาตรการชัว่ คราว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวในลักษณะที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าตรวจดูได้ รวมถึงแจ้งให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและสานักงานทราบแทนการดาเนินการดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 11 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องกาหนดชื่อของกองทุนรวมให้เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 12 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด
หรื อค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร จากผูซ้ ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน
หรื อกองทุนรวมได้ต่อเมื่อมีการกาหนดอัตราและวิธีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด
หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการและหนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายขั้นสู งที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และเรี ยกเก็บได้ไม่เกินอัตราดังกล่าว
(2) การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ให้เลือกปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เรี ยกเก็บเป็ นจานวนคงที่ หรื อเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรื อเป็ นอัตราคงที่ต่อหน่วยลงทุน
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(ข) เรี ยกเก็บโดยอิงกับผลการดาเนินงาน (performance based management fee)
ทั้งนี้ โดยให้เรี ยกเก็บได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
(3) เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ในแต่ละครั้งจากผูล้ งทุน แทนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายรายปี จากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ซ่ ึงเรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสู งของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถประมาณการได้ ที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสื อชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ข้อ 13 ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมกาหนดวิธีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมเท่านั้น
ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยูแ่ ล้ว ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ
ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอัตราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาทโดยคานวณตามมูลค่า
ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
(2) ในกรณี อื่นนอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในอัตราที่แสดงได้วา่ เหมาะสมและเป็ นธรรม ทั้งนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน
มูลค่าของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คานวณตามมูลค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทุน
ข้อ 14 ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ห้ามบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเกินกว่าจานวนเงินทุนโครงการที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงวันที่
16 มกราคม พ.ศ. 2559 และจะแก้ไขเพื่อเพิ่มเงินทุนโครงการอีกไม่ได้
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ข้อ 15 ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมมีประกัน เมื่อเกิดหรื อรู ้วา่ เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทาให้
ต้องจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่ที่มีคุณสมบัติและ
มีขอ้ กาหนดตามสัญญาประกันในระดับที่ไม่ต่ากว่าของผูป้ ระกันรายเดิม ณ ขณะทาสัญญาเดิมหรื อ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้จดั ให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่เป็ นอย่างอื่น
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้สงวนสิ ทธิไว้ในโครงการว่า ในกรณี ที่ปรากฏ
เหตุดงั กล่าวบริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมมีประกัน หรื อจัดการกองทุนรวมดังกล่าวต่อไป
โดยยกเลิกการประกันและเลิกใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่อที่มีความหมายในทานองเดียวกัน โดยถือว่า
ได้รับมติพิเศษ
ในการขอมติพิเศษตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมเปิ ดเผยรายละเอียด
ซึ่งเป็ นสาระสาคัญที่แตกต่างกันระหว่างผูป้ ระกันรายเดิมกับรายใหม่ และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผูป้ ระกันรายใหม่ ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบด้วย
ในกรณีที่การจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่เกิดขึ้นเนื่ องจากความผิดของบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเอง ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวผูป้ ระกัน
หรื อที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ยงั ไม่อาจจัดให้มีผูป้ ระกันรายใหม่ให้แก่กองทุนรวมมีประกันหรื อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ 2
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
________________
ข้อ 16 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืน
หน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้
(1) กรณี เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการ Cross-border
Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดตาม Part I :
The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to Approval,
Valuation, and Operational Matters ซึ่งอยูใ่ น Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ
Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers
of ASEAN Collective Investment Schemes
(2) กรณี เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการ Asia Region Funds
Passport ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนดตาม Annex 3 : Passport Rules ของ Memorandum of
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport
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(3) กรณี เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ ยงต่างประเทศ
ตามประกาศการลงทุนซึ่งมิใช่กองทุนรวมตาม (1) และ (2) ต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นบั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการ
ในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ
(4) กรณี เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งมิใช่กองทุนรวมตาม (1) (2)
และ (3) ต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชาระค่าขายคืนตามกาหนดเวลา
ในวรรคหนึ่ง เนื่องจากจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่เสร็ จสิ้ นการคานวณดังกล่าว
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง
ในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมตลาดเงินซึ่งได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับ
กองทุนรวมดังกล่าวตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ข้อ 17 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องไม่กระทาการใด หรื อรู ้เห็นหรื อตกลงกับ
บุคคลอื่นในการกระทาการใด ที่ส่งผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เสมือนหนึ่งว่าได้รับชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาในข้อ 16
ข้อ 18 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรื อเวลา
ในการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กาหนดไว้ในโครงการหรื อข้อผูกพันของ
กองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว อันเนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรื อเวลาในการให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การ
ตามที่สานักงานกาหนดซึ่งส่ งผลกระทบต่อการซื้ อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมสามารถดาเนินการดังกล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจาเป็ น ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการหรื อข้อผูกพันแล้ว
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ข้อ 19 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่ง
ที่รับไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผล
ว่าเป็ นกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรม
และเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์
ดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้
ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรื อ
เป็ นการหยุดรับคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริ งดังนี้
(ก) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน
โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย

13

(ข) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู ้จกั ลูกค้า และตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริ หาร
จัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิม
ไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้
ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 29(4)
ข้อ 20 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้กาหนดกรณีที่เป็ น
เงื่อนไขการชาระและขั้นตอนการดาเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขั้นตอนที่กาหนดดังกล่าว
ต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนั้นทุกราย ทั้งนี้
กรณี ที่เป็ นเงื่อนไขมีได้เฉพาะกรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเปิ ดกาหนดวิธีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชาระ
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็ นการทัว่ ไป
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
นาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนั้นไปชาระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมเดียวกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
(3) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ส่วนที่ 3
การจ่ายเงินปันผล
________________
ข้อ 21 เว้นแต่มีหลักเกณฑ์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นตามประกาศนี้ การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมให้จ่ายได้จากกาไรสะสมหรื อกาไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกาไรสะสมหรื อมีกาไรสุทธิ
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ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวม
มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในกรณีกองทุนรวมเปิ ด บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการที่ต่างกันสาหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันได้ ต่อเมื่อได้กาหนด
กรณี ดงั กล่าวไว้ในโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อนดาเนินการจ่ายเงินปันผล
ในแต่ละครั้งแล้ว
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจานวนใดภายในอายุความ
ใช้สิทธิเรี ยกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้ามบริ ษทั จัดการกองทุนรวมนาเงินปันผล
จานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
ข้อ 22 ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนโดยออกเป็ นหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 23 ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพทุกประเภท
ข้อ 24 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว จะจ่ายได้เมื่อกองทุนรวม
มีกาไรสะสมและจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินปันผลนั้น
ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละครั้ง ให้เลือกจ่าย
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรื อดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกาไรสะสมดังกล่าว หรื อกาไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผลนั้น แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บงั คับกับการจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมเพื่อการออม โดยอนุโลม
ข้อ 25 ในกรณี ที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็ นเงินปันผลหรื อเงินตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกัน
จากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมนาเงินดังกล่าว
จ่ายเป็ นเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบปี บัญชีที่ได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
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(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(3) ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ
หน่วยทรัสต์ตาม (2) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น
(4) หน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสต์ตาม (2)
หรื อตราสารตาม (3) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(2) กองทุนรวมเพื่อการออม
ส่วนที่ 4
การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม
________________
ข้อ 26 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม
ที่อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็ นธรรม
ข้อ 27 กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดาเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวม
ได้ต่อเมื่อได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
และระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับ
มติเสี ยงข้างมากของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
(2) กรณี การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ ยง
และระดับความเสี่ ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องได้รับ
มติพิเศษของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว
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ข้อ 28 สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรื อกองทุนรวมที่โอนที่คดั ค้าน
หรื อที่ไม่ได้ออกเสี ยงในการควบรวมกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิ
แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควบรวมกองทุนรวมแล้วเสร็ จ
โดยวิธีการนั้นต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คานึงถึง
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาก่อนหน้า
การควบรวมกองทุนรวม ตลอดจนโอกาสในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย
ส่วนที่ 5
การเลิกกองทุนรวม
________________
ข้อ 29 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามที่กาหนด
ในข้อ 30 เมื่อปรากฏกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กรณี กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) กรณีกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลง
เหลือน้อยกว่า 10 ราย เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมที่มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรื อกองทุนประกันสังคม
(ข) กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวมกับสานักงานก่อนวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และกองทุนรวมดังกล่าวมี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวม กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพเท่านั้น
(3) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ทั้งนี้ กรณี ที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
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ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยูเ่ นื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่อง
อย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(4) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งซึ่งบริ ษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวม
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏเหตุเลิกกองทุนรวมตามข้อ 29 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นกองทุนรวมปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่ทราบเหตุดงั กล่าว
(2) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมเปิ ด ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
หมวด 3
อานาจของสานักงาน
________________
ข้อ 31 ในการจัดการกองทุน ให้สานักงานเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิเพื่อให้มี
กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่เป็ นกองทุนส่วนบุคคล หรื อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 32 ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่กาหนดในประกาศนี้ หรื อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองผูล้ งทุนหรื อเพื่อให้มีมาตรฐานการดาเนินงานเป็ นอย่างเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ และเพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิน้ นั ได้
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เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทาง
ปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และหากบริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้ ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
ข้อ 33 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุจาเป็ นโดยไม่สามารถปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้หรื อหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นใดที่ออกตามประกาศนี้ สาหรับ
การจัดการกองทุนรวมใดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สานักงาน
มีอานาจผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุน
ในประเทศไทยให้กบั บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้วา่
การขอผ่อนผันดังกล่าวไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุน
ในประเทศที่กองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น (host country)
ข้อ 34 เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ น
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน
ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุ นรวมหยุดรับคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทาการติดต่อกัน
ข้อ 35 ในกรณี ที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้ ให้สานักงานมีอานาจเพิกถอนการอนุมตั ิ
ให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมได้
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อข้อผูกพันที่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตั ิหรื อดูแลให้มี
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ในกรณี ที่สานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
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ข้อ 36 เพื่อให้การบริ หารจัดการกองทุนรวมเป็ นไปตามนโยบายหรื อหลักเกณฑ์
ในการกากับดูแลที่มีผลใช้บงั คับในขณะนั้นหรื อเพื่อประโยชน์ในการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในกรณี ที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สานักงานมีอานาจสัง่ การให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
กระทาการหรื องดเว้นกระทาการตามที่สานักงานเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กาหนด
(1) กองทุนรวมมีการจัดการที่มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อ
เงื่อนไขตามที่ประกาศเกี่ยวข้องกาหนด แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหา
สาระที่แท้จริ ง (substance) ของการจัดการกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติหรื อ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) การจัดการกองทุนรวมอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุน
(3) การจัดการกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การจัดการกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบ
การตัดสิ นใจลงทุน
(5) การดาเนินการของกองทุนรวมไม่สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
อานาจสั่งการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการสั่งการในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
(2) แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมให้ถูกต้อง
(3) ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
บทเฉพาะกาล
________________
ข้อ 37 ในกรณีที่ยงั ไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมตามข้อ 6 ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวซึ่งใช้บงั คับอยู่
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ จนกว่าจะได้มีหลักเกณฑ์ตามที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน
ข้อ 38 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 89/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 หรื ออ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ที่ สน. 87/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึง
การอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ข้อ 39 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หรื อที่ใช้บงั คับอยู่
ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ซึ่งใช้บงั คับอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออก
หรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

