
 

 

 การเลกิกองทุน 
1.  กรณีกองทุนเปิด เม่ือปรากฏเหตุใหเ้ลิกกองทุนตามขอ้ 29 ของประกาศท่ี ทน. 11/2564  ให ้บลจ. ด าเนินการ
ดงัน้ี เวน้แต่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในภาคผนวกน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
1.2  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิกกองทุน โดยวิธีการดงัน้ี 

           1.2.1  แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อ 
ผูถื้อหน่วยได ้
           1.2.2  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
           1.2.3  แจง้ส านกังานผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
1.3  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุใหเ้ลิกกองทุน  

เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคืนหน่วยใหผู้ถื้อหน่วยโดยอตัโนมติั 
1.4  ช าระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ามขอ้ 1.3 ให้ผูถื้อหน่วยภายใน 10 วนัท าการ

นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเม่ือไดด้ าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก 
กองทุนเปิดนั้น  

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี T 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี T 

ยติุการรับค าส่ังซ้ือและ
ค าส่ังขายคืนหน่วย 

แจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

ช าระค่าขายคืนหน่วยให้ผูถื้อหน่วย และให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิด 

T+3 
วนัท าการ 

T+5 
วนัท าการ 

T+10 
วนัท าการ 

จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูเ่ท่าท่ีสามารถกระท าได ้

T 
วนัท่ีเกิดเหต ุ

ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ี T 

ภาคผนวก 8 
[แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

ประกาศ ท่ี สน. 28 /2564 (ฉบบัท่ี 2)] 
] 
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2.  กรณีเป็นการเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการเลกิกองทุน
ล่วงหน้า1 ให ้บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
2.1  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
       2.1.1  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
       2.1.2  แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
       2.1.3  แจง้ตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีหน่วยของกองทุนนั้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

≥  5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทุน 

2.2  ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ ใหผู้ถื้อหน่วยและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ 
เร่ืองดงักล่าว  

≥  5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทุน 

2.3  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมี
ก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม 

ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิก
กองทุน 

3.  กรณีเป็นการเลกิกองทุนท่ีมีหน่วยเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์2 ให ้บลจ. ด าเนินการปิด
สมุดทะเบียนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
      3.1 หากปรากฏเหตุวา่มีผูถื้อหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย ให ้บลจ. ด าเนินการดงัน้ี 
            3.1.1  กรณี บลจ. แจง้ตลาดหลกัทรัพยไ์วก่้อนมีการปิดสมุดทะเบียนวา่จะเลิกกองทุนเม่ือมีผูถื้อหน่วย
ลดลงเหลือ < 35 ราย ให ้บลจ. ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดงัน้ี 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(1)  แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
ในการเพิกถอนหน่วยจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ

เม่ือมีผูถื้อหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย 

 
1 ไม่ใชก้บักองทุนส าหรับผูล้งทุนในตา่งประเทศ 
2 กรณีท่ีเป็นการเลิกกองทุนเน่ืองจากเหตุตามขอ้ 29(3) หรือ (4) ของประกาศท่ี ทน. 11/2564  ไม่น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนดงัน้ี 
   (1)  กองทุนตลาดเงิน 
   (2)  กองทุนดชันี 
   (3)  ETF 
   (4)  กองทุนหน่วยลงทุน 
   (5)  กองทุนฟีดเดอร์ 
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การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(ให้ บลจ. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ก าหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนและแจง้ขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย)์ 
(2)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วย ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

สั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยในตลาด
หลกัทรัพยต์ามขั้นตอนในการเพิกถอน

หน่วยจากการเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

(3)  แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และ 
แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยใน

ตลาดหลกัทรัพย ์
(4)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อรวบรวมเงิน
เท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วย 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือ 
ขายหน่วยในตลาดหลกัทรัพย ์

(5)  (ก) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตาม 
(1) ทราบผา่นช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อ 
ผูถื้อหน่วยได ้
      (ข) ช าระเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (4) คืนใหผู้ถื้อหน่วยตาม
สัดส่วน  
(เม่ือไดด้ าเนินการแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนนั้น) 

ช าระเงินภายใน 10 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือ

ขายหน่วยในตลาดหลกัทรัพย ์

            3.1.2  กรณี บลจ. ไม่ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยไ์วก่้อนมีการปิดสมุดทะเบียนวา่จะเลิกกองทุนเม่ือมีผูถื้อหน่วย
ลดลงเหลือ < 35 ราย ให ้บลจ. ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดงัน้ี 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(1)  แจง้เหตุดงักล่าวต่อส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังาน 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
บลจ. ไดรั้บแจง้ผล 
การปิดสมุดทะเบียน 
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การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
(2)  ปิดสมุดทะเบียนอีกคร้ังหน่ึง เม่ือครบระยะเวลา 30 วนันบัแต่

วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียนใน
คร้ังก่อน 

(3)  ในการปิดสมุดทะเบียนตาม (2) ใหด้ าเนินการตามรายละเอียดดา้นล่าง 
หากปรากฏกรณีดงัน้ี 

 

          (ก)  กรณีมีจ านวนผูถื้อหน่วย < 35 ราย ให ้บลจ. ด าเนินการเพื่อเลิก
กองทุนโดยปฏิบติัตาม ขอ้ 3.1.1 

เป็นไปตามขอ้ 3.1.1 

          (ข)  กรณีมีจ านวนผูถื้อหน่วย ≥  35 รายขึ้นไป ให ้บลจ. แจง้
ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี  
บลจ. ไดรั้บแจง้ผล 
การปิดสมุดทะเบียน 

 
      

      3.2  หากปรากฏเหตวุา่มีหรือจะมีการขายคืนหน่วยตามขอ้ 29(3) หรือ (4) ของประกาศท่ี ทน. 11/2564  ให้ บลจ. 
ด าเนินการดงัน้ี 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
3.2.1  (1)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วย และ 
          (2)  แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบเพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ให ้บลจ. ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงิน
คืนจากการเลิกกองทุนและแจง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย)์ 

ตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุ 

3.2.2  แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และ 
          แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยใน
ตลาดหลกัทรัพยต์ามขั้นตอนในการเพิก
ถอนหน่วยจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์
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การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
3.2.3  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน เพื่อรวบรวมเงิน
เท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วย 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือ 
ขายหน่วยในตลาดหลกัทรัพย ์

 
3.2.4  (1)  แจง้ให้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตาม 
3.2.1 (2) ทราบผา่นช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อผู ้
ถือหน่วยได ้
          (2)  ช าระเงินท่ีรวบรวมไดต้าม 3.2.3 คืนใหผู้ถื้อหน่วยตาม
สัดส่วน  
(เม่ือไดด้ าเนินการแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนนั้น) 

ช าระเงินภายใน 10 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือ

ขายหน่วยในตลาดหลกัทรัพย ์
 

 

4.  กรณี RMF , LTF และ SSF 
      4.1  ให ้บลจ. ด าเนินการเพื่อเลิก LTF และ SSF ตามขั้นตอนในขอ้ 4.2 โดยอนุโลม     
      4.2  เม่ือปรากฏเหตุตอ้งเลิก RMF ตามขอ้ 29 ตามประกาศท่ี ทน. 11/2564  .ให ้บลจ. ด าเนินการเพื่อเลิก
กองทุนดงัน้ี และมิใหน้ าความใน 1. มาใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี เม่ือไดด้ าเนินการครบถว้นแลว้ ใหถื้อวา่เป็นการเลิก
กองทุน 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
4.2.1  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วย ตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
4.2.2  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
          4.2.2.1  ขอ้มูลท่ีแจง้ให้ทราบ ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัน้ี 
                           (1)  บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยไปยงั RMF อ่ืนตามแนวทางท่ีก าหนดในขอ้ผูกพนั  
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยจาก 
ผูถื้อหน่วย 
                           (2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยประสงคจ์ะโอนยา้ย 
การลงทุนไปยงั RMF อ่ืนอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยสามารถแจง้ต่อ 
บลจ. เพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั RMF อ่ืนท่ีผูถื้อหน่วยก าหนด 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ 
ใหเ้ลิกกองทุน 
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การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
และผูถื้อหน่วยจะไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี 
                                  (2.1)  เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถื้อ
หน่วยเป็นคร้ังแรกโดยโอนยา้ยไปยงั RMF อ่ืนท่ีอยูภ่ายใต ้
การจดัการของ บลจ. เดียวกนั  
                                  (2.2)  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ี บลจ. ก าหนด  ทั้งน้ี ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
บลจ. ตอ้งค านึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยจะสามารถด าเนินการ
เพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
          4.2.2.2  แจง้โดยวิธีการดงัน้ี 
                           (1)  แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย
ผา่นช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้
                           (2)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
                           (3)  แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน 
4.2.3  จ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุน
ดงักล่าว 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ 
ใหเ้ลิกกองทุน 

4.2.4  รวบรวมเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินการตาม 4.2.3 ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุ 
ใหเ้ลิกกองทุน 

4.2.5  ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงั RMF อ่ืนตามแนวทางท่ี
ก าหนดในขอ้ผกูพนั 

โดยไม่ชกัชา้ 

 
 


