
 

 

-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 11/2564. 
เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 

เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

__________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 วรรคหน่ึง และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 133 วรรคสอง มาตรา 134 วรรคหน่ึง และมาตรา 140 วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 89/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 17/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 57/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 

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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(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 73/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 12/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 

(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 64/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  (9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 60/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

(10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 77/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
 ค าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบัความหมายของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่  
เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  ค าวา่ “กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ” “กองทุนรวมเพื่อการออม” “กองทุนรวมดชันี” 
“กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวมฟีดเดอร์” “กองทุนรวมมีประกนั” “กองทุนรวมวายภุกัษ”์ 
“กองทุนรวมหน่วยลงทุน” “กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม” และ “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความวา่   
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าวตามประกาศการลงทุน 
 “ประกาศการลงทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
 “กองทุน”  หมายความวา่   กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
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 “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีประสงคจ์ะเสนอขาย
หน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป โดยไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะผูล้งทุนท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมวายภุกัษ์ 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะผอ่นคลายกวา่กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และจ ากดัการเสนอขายและ 
การถือหน่วยลงทุนไวเ้ฉพาะผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่และผูมี้เงินลงทุนสูง  
  “ผูมี้เงินลงทุนสูง”  หมายความวา่   ผูท่ี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (initial minimum subscription) 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติั 
จากส านกังานใหจ้ดัตั้งอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัซ่ึงมีผูถื้อหน่วยทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั  ทั้งน้ี ตามบทนิยามค าวา่ “ผูล้งทุนประเภทสถาบนั” แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 22/2552  เร่ือง การจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญา
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
   “กองทุนรวมหุน้ระยะยาว”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2563  และมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามประกาศ
การลงทุน 

   “กองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “กองทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   กองทุนใดกองทุนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  (2)  กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้ง 
ในรูปแบบบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  (3)  กองทรัสตห์รือกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
   “ลงทุน”  หมายความวา่   การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือการเขา้เป็นคู่สัญญา 
ในธุรกรรมทางการเงิน หรือการไดม้าหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมดงักล่าว 
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  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัจดัการกองทุนรวม หรือบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 
  “บริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผูจ้ดัการกองทุน”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการกองทุนรวมหรือผูจ้ดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลซ่ึงท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีมิใช่
อสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต 
ใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม   
   “มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัท าการท่ีค านวณนั้น 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน 
กบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
  “มติพิเศษ”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
  “มติเสียงขา้งมาก”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  “วนัท าการ”  หมายความวา่   วนัเปิดท าการตามปกติของบริษทัจดัการ 
  “วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดไวใ้นโครงการ 
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  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บจาก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   เงินทุนโครงการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ขอจดทะเบียนไวก้บัส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
  “ควบรวมกองทุนรวม”  หมายความวา่   การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
แลว้แต่กรณี  
  “ควบกองทุนรวม”  หมายความวา่   การควบกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป 
เขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ี 
ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม 
  “รวมกองทุนรวม”  หมายความวา่   การรวมกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป 
เขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมท่ีรับโอนซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของ 
กองทุนรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมท่ีโอน 
  “กองทุนรวมใหม่”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ในการควบกองทุนรวม 
  “กองทุนรวมเดิม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีท าการควบกองทุนรวมเขา้ดว้ยกนั 
   “ผูป้ระกนั”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าสัญญาประกนักบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
ในการใหป้ระกนัวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน  
แลว้แต่กรณี ตามจ านวนท่ีรับประกนัไว ้

 ขอ้ 4   ประกาศฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการก าหนดมาตรฐานการจดัการกองทุน 
เพื่อใหบ้ริษทัจดัการดูแลและจดัการกองทุนดงักล่าวดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ
และความช านาญ และดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐานหรือเยีย่งผูมี้วิชาชีพในลกัษณะ
เดียวกนัจะพึงกระท า 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

________________ 

 ขอ้ 5   ในการจดัการกองทุน บริษทัจดัการตอ้งแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนในลกัษณะ 
ท่ีเหมาะสม โดยบุคคลท่ีจะแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทุนจะตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

 ขอ้ 6   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
และเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวกบัความเป็นไปของกองทุนนั้นในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น รายละเอียดการลงทุน ฐานะการเงิน ค่าใชจ่้าย และความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์ (ถา้มี) เป็นตน้ 
ต่อผูล้งทุนและบุคคลทัว่ไปดว้ยวิธีการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ล้งทุนและบุคคลทัว่ไปรับทราบขอ้มูล 
อยา่งต่อเน่ืองทุกช่วงเวลาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
 การวดัผลการด าเนินงาน การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน และการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล  ทั้งน้ี ตามท่ีสมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหบ้ริษทัจดัการ 
ปฏิบติัเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสมาคมก าหนดตามวรรคสองได ้ 

  ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท างบการเงินของกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้น  
การลงทุนตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวตอ้ง 
มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
ในตลาดทุน หรือโดยผูส้อบบญัชีท่ีถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีของ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพบางประเภท  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่บุคคลซ่ึงไม่มี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัจดัการอาจจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ 
International Accounting Standards Board หรือ American Institution of Certified Public Accountants 
หรือ Financial Accounting Standards Board โดยงบการเงินดงักล่าวตอ้งมีการตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีสามารถประกอบธุรกิจการเป็นผูส้อบบญัชีไดโ้ดยชอบในประเทศท่ีมี
การเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 
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(2)  กรณีท่ีเป็นการจดัท างบการเงินประจ างวดการบญัชีของกองทุนรวมท่ีมีการเลิก
กองทุนรวมภายใน 15 เดือนนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม หรือเป็นการจดัท า 
งบการเงินประจ างวดการบญัชีสุดทา้ยของกองทุนรวม บริษทัจดัการอาจจดัท างบการเงินประจ างวด  
การบญัชีดงักล่าว ณ วนัเลิกกองทุนรวมเพียงคร้ังเดียวได ้โดยมีระยะเวลาเกิน 12 เดือนแต่ไม่เกิน 15 เดือน 

  ขอ้ 8   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะกูย้มืเงิน ก่อภาระผกูพนัใด ๆ หรือเขา้ท า
ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ในนามของกองทุนส่วนบุคคลไดต่้อเม่ือเป็นไปตามลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการกูย้มืเงินเพื่อการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์
หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีสามารถใหบ้ริการธุรกรรมดงักล่าวไดต้ามกฎหมายของประเทศท่ี 
สถาบนัการเงินนั้นให้บริการ 

(2)  เป็นการก่อภาระผกูพนัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลท่ีสามารถ
ด าเนินการไดต้ามประกาศการลงทุน 

(3)  เป็นการเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนหลกัทรัพยเ์พื่อประโยชน์ 
ในการบริหารสภาพคล่องของลูกคา้ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนั  
ใหค้  าวา่ “ผูล้งทุนสถาบนั” ตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนั 

ตามขอ้ 4(1) ถึง (23) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 4/2560  
เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ลงวนัท่ี  
8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

(ข)  มีการระบุเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

   ขอ้ 9   ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการกองทุน บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผย 
ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่มีลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือเป็นการบิดเบือน
ขอ้เทจ็จริง 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการจดัการกองทุนรวม 

__________________ 

ส่วนท่ี 1 
บททัว่ไป 

________________ 

   ขอ้ 10   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดูแลให้โครงการและขอ้ผกูพนัเป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่ง ท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
  ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการหรือขอ้ผกูพนัขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งตามวรรคหน่ึง  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อให้มีการแกไ้ขโครงการ
หรือขอ้ผกูพนัโดยไม่ชกัชา้  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว 
เป็นเพียงมาตรการชัว่คราว  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑด์งักล่าวในลกัษณะท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้รวมถึงแจง้ให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและส านกังานทราบแทนการด าเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

   ขอ้ 11   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งก าหนดช่ือของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

  ขอ้ 12   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด 
หรือค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร จากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
หรือกองทุนรวมไดต้่อเม่ือมีการก าหนดอตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด  
หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายขั้นสูงท่ีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม และเรียกเก็บไดไ้ม่เกินอตัราดงักล่าว
  (2)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ให้เลือกปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  เรียกเก็บเป็นจ านวนคงท่ี หรือเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม หรือเป็นอตัราคงท่ีต่อหน่วยลงทุน 
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 (ข)  เรียกเก็บโดยอิงกบัผลการด าเนินงาน (performance based management fee)   
ทั้งน้ี โดยใหเ้รียกเก็บไดต่้อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
  (3)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ในแต่ละคร้ังจากผูล้งทุน แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายรายปีจากกองทุนรวม 
  ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึ้งเรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินกวา่อตัราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน  
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการได ้ท่ีระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีมูลค่านอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมก าหนดวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเท่านั้น 
  ในกรณีท่ีมูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท  หากต่อมากองทุนรวมดงักล่าวมีมูลค่าลดลงนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรา 
ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมไวอ้ยูแ่ลว้ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ 
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สูงกวา่อตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่า 
ท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงในอตัราท่ีแสดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม  ทั้งน้ี โดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
  มูลค่าของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหค้  านวณตามมูลค่าท่ีตราไว  ้
ของหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั หา้มบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเกินกวา่จ านวนเงินทุนโครงการท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้จนถึงวนัท่ี  
16 มกราคม พ.ศ. 2559  และจะแกไ้ขเพื่อเพิ่มเงินทุนโครงการอีกไม่ได ้
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   ขอ้ 15   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมมีประกนั เม่ือเกิดหรือรู้วา่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีท าให้
ตอ้งจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัและ 
มีขอ้ก าหนดตามสัญญาประกนัในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ของผูป้ระกนัรายเดิม ณ ขณะท าสัญญาเดิมหรือ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บมติพิเศษใหจ้ดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่เป็นอยา่งอ่ืน  
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้งวนสิทธิไวใ้นโครงการว่า ในกรณีท่ีปรากฏ 
เหตุดงักล่าวบริษทัจดัการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมมีประกนั หรือจดัการกองทุนรวมดงักล่าวต่อไป 
โดยยกเลิกการประกนัและเลิกใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั โดยถือวา่ 
ไดรั้บมติพิเศษ 
  ในการขอมติพิเศษตามวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยรายละเอียด
ซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูป้ระกนัรายเดิมกบัรายใหม่ และเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสืบเน่ืองจากการเปล่ียนผูป้ระกนัรายใหม่ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบดว้ย 
  ในกรณีท่ีการจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่เกิดขึ้นเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเอง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนตวัผูป้ระกนั 
หรือท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ียงัไม่อาจจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่ให้แก่กองทุนรวมมีประกนัหรือ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

ส่วนท่ี 2 
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

________________ 

   ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืน 
หน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาดงัน้ี 
  (1)  กรณีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการ Cross-border  
Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดตาม Part I :  
The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to Approval, 
Valuation, and Operational Matters ซ่ึงอยูใ่น 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)  กรณีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการ Asia Region Funds 
Passport ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดตาม Annex 3 : Passport Rules ของ Memorandum of  
Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport 
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  (3)  กรณีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
ตามประกาศการลงทุนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมตาม (1) และ (2) ตอ้งไม่เกินกวา่ 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
ในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกบัวนัหยดุท าการ 
ในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ 
  (4)  กรณีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมตาม (1) (2)  
และ (3) ตอ้งไม่เกินกวา่ 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
               ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนตามก าหนดเวลา 
ในวรรคหน่ึง เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีเสร็จส้ินการค านวณดงักล่าว 
               บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง  
ในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ
กองทุนรวมตลาดเงินซ่ึงไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับ 
กองทุนรวมดงักล่าวตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  ขอ้ 17   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่กระท าการใด หรือรู้เห็นหรือตกลงกบั 
บุคคลอ่ืนในการกระท าการใด ท่ีส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์เสมือนหน่ึงวา่ไดรั้บช าระ 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาในขอ้ 16  

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงวนัหรือเวลา 
ในการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัของ 
กองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผูใ้หบ้ริการ
ตามท่ีส านกังานก าหนดซ่ึงส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พียงเท่าท่ีมีความจ าเป็น  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการหรือขอ้ผกูพนัแลว้ 
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  ขอ้ 19   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 
ท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว ้
ในโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล 
วา่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าได ้
ไม่เกิน 1 วนัท าการ  เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 (ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
และเหมาะสม 
 (ค)  มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์
ดงัน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
 (ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้
ตามปกติ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
แห่งนั้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (ข)  มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี  
และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 
 (ค)  มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
  (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือ 
เป็นการหยดุรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
 (ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูล้งทุนรายนั้น ๆ  
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   1.  การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
   2.  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   3.  การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 
โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 
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 (ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
  (5)  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหาร
จดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดิม 
ไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าได ้
ไม่เกิน 3 วนัท าการ 
  (6)  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 29(4) 

   ขอ้ 20   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินไดต้่อเม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดก้ าหนดกรณีท่ีเป็น
เง่ือนไขการช าระและขั้นตอนการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพนั โดยขั้นตอนท่ีก าหนดดงักล่าว
ตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย  ทั้งน้ี  
กรณีท่ีเป็นเง่ือนไขมีไดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเปิดก าหนดวิธีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหส้ามารถช าระ 
เป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินไวเ้ป็นการทัว่ไป 
  (2)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
น าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไปช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 
  (3)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
  (4)  ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน และบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

ส่วนท่ี 3 
การจ่ายเงินปันผล 

________________ 

  ขอ้ 21   เวน้แต่มีหลกัเกณฑก์ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามประกาศน้ี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมใหจ่้ายไดจ้ากก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ เม่ือกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิ
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ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวม 
มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
   ในกรณีกองทุนรวมเปิด บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
ดว้ยวิธีการท่ีต่างกนัส าหรับหน่วยลงทุนท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนัได ้ต่อเม่ือไดก้ าหนด 
กรณีดงักล่าวไวใ้นโครงการ และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนด าเนินการจ่ายเงินปันผล 
ในแต่ละคร้ังแลว้ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวาม 
ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หา้มบริษทัจดัการกองทุนรวมน าเงินปันผล 
จ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอ่ืนใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 22   หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม  
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

   ขอ้ 23   หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม 
เพื่อการเล้ียงชีพทุกประเภท 

  ขอ้ 24   การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะจ่ายไดเ้ม่ือกองทุนรวม 
มีก าไรสะสมและจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่าย 
เงินปันผลนั้น 
  ในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละคร้ัง ใหเ้ลือกจ่าย 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (2)  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
   ใหน้ าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบักบัการจ่ายเงินปันผล 
ของกองทุนรวมเพื่อการออม โดยอนุโลม 

   ขอ้ 25   ในกรณีท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
จากการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมน าเงินดงักล่าว
จ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในรอบปีบญัชีท่ีไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานประกาศก าหนด 
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  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ในประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ
หน่วยทรัสตต์าม (2) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น 
  (4)  หน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสตต์าม (2)  
หรือตราสารตาม (3) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น 
   ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

  (2)  กองทุนรวมเพื่อการออม 

ส่วนท่ี 4 
การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม 

________________ 

   ขอ้ 26   การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

   ขอ้ 27   กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวม
ไดต้่อเม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง
และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บ 
มติเสียงขา้งมากของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
  (2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง
และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บ 
มติพิเศษของแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
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  ขอ้ 28   ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนท่ีคดัคา้น
หรือท่ีไม่ไดอ้อกเสียงในการควบรวมกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิ
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการควบรวมกองทุนรวมแลว้เสร็จ  
โดยวิธีการนั้นตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึง 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในเวลาก่อนหนา้ 
การควบรวมกองทุนรวม ตลอดจนโอกาสในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการควบรวมกองทุนรวม 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 5 
การเลิกกองทุนรวม 
________________ 

   ขอ้ 29   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามท่ีก าหนด 
ในขอ้ 30 เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
  (2)  กรณีกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลง
เหลือนอ้ยกวา่ 10 ราย  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมดงัน้ี 
          (ก)  กองทุนรวมท่ีมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนประกนัสังคม 
          (ข)  กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศซ่ึงจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น 
เป็นกองทุนรวมกบัส านกังานก่อนวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และกองทุนรวมดงักล่าวมี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพเท่านั้น       
  (3)  กรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
        (ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
        (ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด  ทั้งน้ี กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval 
fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
ซ่ึงกองทุนรวมเปิดให้รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
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ความใน (3) วรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
พิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูเ่น่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่อง 
อยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
  (4)  กรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้มีความเช่ือ 
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหน่ึง และการเลิกกองทุนรวม
จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
  ความในวรรคหน่ึง (3) และ (4) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมตลาดเงิน 
  (2)  กองทุนรวมดชันี 
  (3)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 
  (4)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
  (5)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 

   ขอ้ 30   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 29 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีเป็นกองทุนรวมปิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว  
   (2)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

หมวด 3 
อ านาจของส านกังาน 
________________ 

ขอ้ 31   ในการจดัการกองทุน ใหส้ านกังานเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัเพื่อใหมี้
กฎเกณฑท่ี์เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส่วนบุคคล หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

   ขอ้ 32   ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ  
ในรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าหนดในประกาศน้ี หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการกองทุน
เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุนหรือเพื่อใหมี้มาตรฐานการด าเนินงานเป็นอยา่งเดียวกนั  ทั้งน้ี 
เพื่อให้เกิดความชดัเจนในทางปฏิบตัิ และเพื่อให้ส านกังานสามารถตรวจสอบการปฏิบติันั้นได ้
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  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนด
แนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทาง
ปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี และหากบริษทัจดัการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ 
ใหถื้อวา่บริษทัจดัการมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

   ขอ้ 33   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุจ าเป็นโดยไม่สามารถปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีหรือหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมอ่ืนใดท่ีออกตามประกาศน้ี ส าหรับ 
การจดัการกองทุนรวมใดท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใหส้ านกังาน 
มีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเฉพาะในส่วนท่ีไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุน 
ในประเทศไทยใหก้บับริษทัจดัการกองทุนรวมได ้โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงไดว้า่ 
การขอผ่อนผนัดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน 
ในประเทศท่ีกองทุนรวมมีการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น (host country) 

  ขอ้ 34   เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน
ให้ส านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว  ทั้งน้ี ไม่เกินกวา่ 20 วนัท าการติดต่อกนั 

  ขอ้ 35   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนการอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมได ้

 (1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือขอ้ผกูพนัท่ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 
  (2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษทัจดัการกองทุนรวมมิไดป้ฏิบติัหรือดูแลใหมี้ 
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามท่ี 
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
  ในกรณีท่ีส านกังานสั่งเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัที 
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  ขอ้ 36   เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ 
ในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะนั้นหรือเพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผูล้งทุน ในกรณีท่ีปรากฏ 
ขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีส านกังานเห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
  (1)  กองทุนรวมมีการจดัการท่ีมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ 
เง่ือนไขตามท่ีประกาศเก่ียวขอ้งก าหนด แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหา 
สาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการจดัการกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัหรือ
หลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  การจดัการกองทุนรวมอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัตลาดทุน 
  (3)  การจดัการกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย 
โดยรวม 
  (4)  การจดัการกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน 
  (5)  การด าเนินการของกองทุนรวมไม่สอดคลอ้งกบัโครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
  อ านาจสั่งการตามวรรคหน่ึงใหร้วมถึงการสั่งการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
  (2)  แกไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมใหถู้กตอ้ง 
  (3)  ระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

  ขอ้ 37   ในกรณีท่ียงัไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของ
กองทุนรวมตามขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ 
ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั จนกวา่จะไดมี้หลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน 

   ขอ้ 38   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 89/2558  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2558  หรืออา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ท่ี สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี  
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึง
การอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 39   ให้บรรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 89/2558  
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  หรือท่ีใชบ้งัคบัอยู่ 
ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออก 
หรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 

 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ  
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


