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          18  กุมภาพนัธ์  2564 
  
เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 ผูจ้ดัการ   
 บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์

หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน 
 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

ที่   นจ.(ว)  3/2564  เร่ือง  น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ  
การปรับปรุงประกาศการจดัการกองทุน 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ได้ริเร่ิมโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู ้ประกอบธุรกิจ  
โดยผูล้งทุนยงัคงไดร้ับความคุม้ครองที่เหมาะสม  ส านกังานจึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑก์ารจัดการกองทุนตาม
แนวทาง Regulatory Guillotine โดยเร่ิมจากหลักเกณฑ์ในส่วนของกองทุนรวม ซ่ึงในครั้ งน้ีได้ปรับปรุง
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 7 ฉบบั (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย) 

 

เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ก าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ขประกาศดงักล่าว ดงัน้ี 

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ         
1.1 เพื่อให้หลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  

ยืดหยุ่น มีเท่าที่จ  าเป็น และท าความเขา้ใจได้ง่าย เพื่ออ านวยความสะดวกและลดตน้ทุนให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน  

1.2 เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเป็นแนวทางเดียวกันกับ
ประกาศอ่ืน โดยหลักเกณฑ์ในระดับนโยบายยกข้ึนเป็นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขณะที่
หลกัเกณฑท์ี่เป็นรายละเอียดเป็นประกาศส านกังาน ก.ล.ต.  
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2. โครงสร้างของประกาศจัดการกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งน้ี ในการใช้หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ  ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ เป็นก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 11/2564  (หลกัเกณฑ์ตาม ทน. 89/2558 เดิม และบางขอ้ที่ยกระดับจากประกาศที่ สน. 87/2558) และ
หลกัเกณฑท์ี่เป็นรายละเอียดในประกาศส านกังานของแต่ละประเภทกองทุนประกอบกนัแลว้แต่กรณี  

 

3. สรุปสาระส าคัญของประกาศการจัดการกองทุนรวม ซ่ึงประกอบดว้ย 
3.1 การยกเลิกหลกัเกณฑ์ เน่ืองจากมีประกาศอ่ืนก าหนดหรือไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็น

หลกัเกณฑ ์จ านวน 8 เร่ือง ดงัน้ี 
 

เร่ือง เหตุผล 
1)  บลจ. ตอ้งให้ความรู้/จดัอบรมแก่ผูจ้ดัการกองทุนและ

พนกังานที่เก่ียวขอ้งอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง  
-  เน่ืองจากประกาศบุคลากร (ทลธ. 8/2557) มีการก าหนด
เร่ืองการอบรมบุคลากร และ บลจ. ตอ้งให้ความรู้
แก่พนกังานอย่างสม ่าเสมออยู่แลว้ 

2)  บลจ. จะเปล่ียนสภาพจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิด
ไดเ้มื่อก าหนดไวใ้นโครงการตั้งแต่ก่อน IPO 
หรือไดร้ับมติเสียงขา้งมาก  

-  เน่ืองจากการด าเนินการตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ หากไม่ไดร้ะบุเร่ืองน้ีไวต้ั้งแต่แรก
ตอ้งขอมติเสียงขา้งมากเพื่อแกไ้ขโครงการอยู่แลว้ 

3)  กรณีส านกังานประกาศวนัหยุดพิเศษของ บลจ. 
บลจ. ตอ้งแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ 
อย่างนอ้ย 5 วนัท าการ  

-  เน่ืองจาก บลจ. จะประกาศวนัหยุดท าการของตน
ล่วงหนา้ เพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบอยู่แลว้ 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 11/2564 

การจดัการ MF PF PVD 

ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่ สน. 9/2564 
การจดัการ MF 

ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่ สน. 10/2564 
การจดัการ PF 

ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
ที่ สน. 11/2564 
การจดัการ PVD 
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เร่ือง เหตุผล 
4)  บลจ. ตอ้งจดัให้มีขอ้ความในใบจองซ้ือขาย

หน่วยลงทุนที่แสดงว่า “ผูล้งทุนรับทราบและ
ยินยอมตามรายละเอียดในโครงการและขอ้ผูกพนั”  

-  เน่ืองจาก บลจ. ควรท าให้ผูล้งทุนทราบและเขา้ใจ
รายละเอียดในโครงการและขอ้ผูกพนั มากกว่าเป็น 
การก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้มีขอ้ความให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ลงนามรับทราบ อย่างไรก็ดี หาก บลจ. ยงัตอ้งการ
ก าหนดขอ้ความดงักล่าวก็สามารถท าได ้

5)  บลจ. ตอ้งแจง้ช่องทางการเขา้ถึง annual report 
และ semi-annual report ให้ผูถื้อหน่วยทราบ และ
จดัให้มี report ณ ที่ท าการ บลจ. และสถานที่ขายทุก
แห่ง   

-  เน่ืองจากมีหลกัเกณฑก์ าหนดให้จดัส่งรายงาน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของ บลจ. อยู่แลว้ 

6)  บลจ. อาจให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสับเปล่ียน 
หน่วยลงทุนระหว่าง class ได ้

-  เน่ืองจาก บลจ. สามารถท าได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
ก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ 

7)  ในการเปล่ียนกองเปิดเป็นกองปิด หากมีการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน/เงินทุนโครงการ ตอ้งยื่น 
ค าขอจดทะเบียนดว้ย 

-  เน่ืองจากประกาศจดทะเบียน (ทน. 10/2554) 
ก าหนดเร่ืองการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือ
เงินทุนโครงการไวอ้ยู่แลว้ 

8)  บลจ. ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม 
ที่แตกต่างจากโครงการต่อส านกังาน  

-  เน่ืองจากส านักงานทราบการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม
ที่แตกต่างจากโครงการจากการแก้ไขโครงการอยู่แลว้ 

 

3.2 การปรับปรุงหลกัเกณฑ ์ให้เขา้กบัยุคสมยั มีความยืดหยุ่น จ านวน 7 เร่ือง ดงัน้ี 
 

เร่ือง การปรับปรุง 
1)  ระยะเวลาการช าระค่าขายคืน กรณีกองทุน 

ที่มุ่งเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
ไม่ให้นบัรวมวนัหยุดของผูป้ระกอบธุรกิจ 
การจดัการกองทุนต่างประเทศ  

-  ไม่ให้นบัรวมวนัหยุดของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศและผูป้ระกอบธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา (เช่น custodian, selling agent) 

    (ประกาศที่ ทน. 11/2564 ขอ้ 16 (3)) 
2)  กรณี บลจ. ไดร้ับการผ่อนผนัระยะเวลา 

การค านวณ NAV ให ้บลจ. ช าระค่าขายคืน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลา 
การผ่อนผนัหรือภายในระยะเวลาที่ส านกังาน
ก าหนด  

-  ปรับปรุงถอ้ยค า เน่ืองจากยา้ยเร่ืองการค านวณ NAV 
ไปประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยปรับเป็น 
ให้ บลจ. ช าระค่าขายคืนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัที่เสร็จส้ินการค านวณตามที่สมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
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เร่ือง การปรับปรุง 
   (ประกาศที ่ทน. 11/2564 ขอ้ 16 วรรคสอง) 

3)  กรณี บลจ. ไดร้ับการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ 
NAV ให ้บลจ. เพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยที่ขาย 
หรือรับซ้ือคืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มีหน้าที่
ค านวณเมื่อส้ินสุดการผ่อนผนั 

-  ปรบัปรุงถอ้ยค า เน่ืองจากยา้ยเร่ืองการค านวณ NAV 
ไปประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุน โดยปรับ
เป็น บลจ. เพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยที่ขายหรือ
รับซ้ือคืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เสร็จส้ิน 
การค านวณตามที่สมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

   (ประกาศที ่สน. 9/2564 ขอ้ 13 วรรคสอง) 
4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการที่ขอให้ส านกังานให้

ความเห็นชอบตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม
เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรือเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง    

-  ปรบัปรุงถอ้ยค า โดยปรับเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการที่ขอให้ส านกังานให้ความเห็นชอบตอ้ง
ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
รวมถึงไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรือ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง    
(ประกาศที่ สน. 9/2564 ขอ้ 21 วรรคสอง) 

5)  การก าหนดให้เปิดเผยขอ้มูลไว ้ณ ที่ท าการ 
ทุกแห่งของ บลจ. และสถานที่ใชซ้ื้อขายทุกแห่ง  

-  เปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได้
โดยช่องทางที่เขา้ถึงไดง่้ายและทัว่ถึง 
(ประกาศที ่สน. 9/2564 ขอ้ 2.1.2 ของภาคผนวก 5) 

6)  การแจง้ขอ้มูลในเร่ืองส าคญัให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบทางไปรษณียล์งทะเบียน  

-  แจง้ขอ้มูลโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถ
ติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้
(ประกาศที่ สน. 9/2564 ขอ้ 4.4 ของภาคผนวก 5 
และขอ้ 1.2.1 ขอ้ 3.1.1(5)(ก) ขอ้ 3.2.4(1)  
ขอ้ 4.2.2.2(1) ของภาคผนวก 8) 

7)  ในกรณี บลจ. เปล่ียนแปลงวนัหรือเวลาในการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่
ก าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัเป็น 
การชัว่คราว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวนัหรือ
เวลาของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยที่
ให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่
กองทนุรวมไปลงทุน บลจ. สามารถด าเนินการ

-  ในกรณี บลจ. เปล่ียนแปลงวนัหรือเวลาในการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัเป็นการชัว่คราว 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวนัหรือเวลาในการให้ 
บริการของผูใ้ห้บริการตามที่ส านกังานก าหนด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการซ้ือขายทรพัยสิ์นที่กองทุนรวม
ไปลงทุน  บลจ. สามารถด าเนินการไดเ้พียงเท่าที่มี
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เร่ือง การปรับปรุง 
ดงักล่าวไดเ้พียงเท่าที่มีความจ าเป็น  ทั้งน้ี ให้ถือว่า 
บลจ. ไดป้ฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการหรือขอ้
ผูกพนัแลว้ 

ความจ าเป็น ทั้งน้ี ให้ถือว่า บลจ. ไดป้ฎิบตั ิ
ให้เป็นไปตามโครงการหรือขอ้ผูกพนัแลว้ 
(ประกาศที่ ทน. 11/2564 ขอ้ 18) 

 

นอกจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น ยงัมีการปรับปรุงในส่วนของวิธีการเขียน
ประกาศให้อ่านเขา้ใจง่าย โดยจดัท าในรูปแบบของภาคผนวกของประกาศที่ สน. 9/2564 รวม 9 ภาคผนวก 

 

3.3 การรวมหลกัเกณฑ ์ในเร่ืองเดียวกนัไวด้ว้ยกนั เพื่อให้ง่ายต่อการใชง้าน จ านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 
 

เร่ือง การปรับปรุง 
1) การก าหนดลกัษณะของผูจ้ดัการกองทุนที่ บลจ. 

ตอ้งพิจารณาในการแต่งตั้ง  
- รวมไวก้บัประกาศบุคลากร (ทลธ. 8/2557) 

2) การค านวณและเปิดเผยขอ้มูล NAV  - รวมไวก้บัประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  
โดยความเห็นชอบของส านักงาน เพื่อให ้
การก าหนดหลกัเกณฑม์ีความคล่องตวั รองรับ
ปัญหาในทางปฏิบตัิของ บลจ. ได ้ 
(มีการปรับปรุงถอ้ยค าในประกาศที่ ทน. 11/2564 
และประกาศที่ สน. 9/2564 ให้สอดรับกบั 
การยา้ยการค านวณและเปิดเผยขอ้มูล NAV ไป
ประกาศสมาคม) 

3) การให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมติ 
กรณีมติเสียงขา้งมากไม่เกินร้อยละ 55 หรือ 
กรณีมติพิเศษไม่เกินร้อยละ 80  

- รวมไวก้บัประกาศการขอมติ (ทน. 33/2562) 

4) การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวม 
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  

- รวมไวก้บัประกาศการขอมติ (ทน. 33/2562) 

 

4. แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการหรือข้อผูกพัน 
ในกรณีที่โครงการหรือขอ้ผูกพันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากหลกัเกณฑ์ในขอ้ 3 และ

บริษทัจัดการมีความประสงค์จะแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบตัิให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตวัในการจัดการ
กองทุนมากข้ึน บริษทัจัดการสามารถยื่นขอแก้ไขรายละเอียดโครงการหรือขอ้ผูกพันได้ โดยเป็นไปตาม 
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ขอ้ 20 (2) ของประกาศที่ สน. 9/2564 ซ่ึงบริษัทจัดการไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และเมื่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดร้ับเอกสารถูกตอ้งครบถว้น ให้ถือว่าส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการนั้นแลว้ 

อน่ึง การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนยงัคงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เดิม จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ซ่ึงบริษทัจดัการสามารถขอแกไ้ขรายละเอียดโครงการหรือขอ้ผูกพนัไดเ้มื่อหลกัเกณฑด์งักล่าวแลว้เสร็จ  

 

5. การมีผลใช้บังคับ 
ตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  ทั้ งน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือเจ้าหน้าที่
ส าหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวธนัญญา กลวชัรสังสิต  เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ 0-2033-9781  
e-mail: thanunya@sec.or.th และนางสาวสุมิตรา พิบูลชล ผู ้ช่วยผู ้อ านวยการ โทรศัพท์ 0-2263-6072  
e-mail: sumitra@sec.or.th  

 
 

                                                    ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                                                                            (นางสุรีรัตน์  สุรเดชะ) 
                              ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
                               เลขาธิการแทน 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  ภาพถ่ายประกาศจ านวน 7 ฉบบั 
 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-9781



 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

 
SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ล ำดับ ที่ เร่ือง ลงวันที ่
1 ทน. 11/2564  หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 

เพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
และกองทุนส่วนบุคคล 
 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

2 ทน. 12/2564   หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัที่ 3) 
 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

3 ทน. 13/2564   หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน 
และการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัที่ 5) 
 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

4 ทลธ. 14/2564  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบบัที่ 13) 
 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

5 สน. 9/2564  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั 

ภาคผนวก เร่ือง 
1 ค าศพัท ์ 
2 การด าเนินการกรณีที่มู ลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา 

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
3 การจดัท าและจดัส่งรายงานของกองทุนรวม  
4 การเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็น

กองทุนรวมเปิด 
5 การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม  
6 การด าเนินการกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี 

ตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี  
7 การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
8 การเลิกกองทุนรวม  
9 หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมที่มีลกัษณะพิเศษ 

 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

6 สน. 10/2564   หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
 

29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 

7 สน. 11/2564 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2564 
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