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เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
ผูจ้ดัการ   

  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคล 

 บริษทัหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ การค้า
หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล 
ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตวัแทนการตลาดกองทุนส่วนบุคคล และตวัแทนการตลาด
ของผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
บริษทัจดัอนัดบักองทุนรวม 

ท่ี นจ.(ว) 4/2564  เร่ือง  น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับ 
การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารน าส่งขอ้มูล เพื่อลดภาระและตน้ทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ 

 ดว้ยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.)
ด าเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์ภายใตโ้ครงการ Regulatory Guillotine เพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ 
และ/หรือจ านวนเอกสารท่ีต้องยื่นต่อส านักงาน รวมทั้ งทบทวนกฎเกณฑ์ท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบนัและมีเท่าท่ีจ าเป็น จึงไดอ้อกประกาศ จ านวน 2 ฉบบั (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) ดงัน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 30/2564 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
(“ประกาศ ทธ. 30/2564”) 

2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี  
สธ. 21/2564 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจง้ โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  
ลงวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (“ประกาศ สธ. 21/2564”) 
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เพื่อให้ผู ้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจท่ีตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีประกาศก าหนดได้อย่างถูกตอ้ง ส านักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับการแก้ไข
ประกาศดงักล่าว ดงัน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
1.1  ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถลดภาระ ต้นทุน และเวลาในการจัดท าและน าส่ง

ขอ้มูลใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  
1.2  ส านกังาน ก.ล.ต. สามารถก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ตรงตามวตัถุประสงค ์

2.  สรุปสาระส าคัญของประกาศ ของประกาศทั้ง 2 ฉบบั 

2.1  ยกเลิกการขออนุญาตหรือแจง้ขอ้มูลต่อส านกังาน ก.ล.ต. ดงัต่อไปน้ี 
  2.1.1 รายการตามภาคผนวก 3 ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ขอ้ 1 และ 2)        
2.1.2  รายการตามภาคผนวก 3 ของประกาศ สธ. 21/2564 (ขอ้ 3) 
นอกจากน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. ขอยกเลิกรายงานใน 2 เร่ือง ดงัน้ี 
(1)  รายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยข์องกองทุนรวม (แบบ 

A-1) ตามท่ีก าหนดในหนังสือเวียน ท่ี นจ.(ว) 12/2563 เร่ือง การปรับปรุงแบบรายงานเก่ียวกับ 
การจดัท าและจดัส่งขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2563 

(2)  การรายงานพร้อมแถลงความเป็นไปในการลดอตัราส่วน  concentration 
limit กรณีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ในการลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีกองทุนรวมลงทุน ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือใหค้วามเห็นชอบ 

2.2  การด า เ นินการในลักษณะ อ่ืนแทนการขออนุญาตหรือแจ้งข้อมู ล 
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เช่น การให้จดัท าและจดัเก็บในลกัษณะท่ีพร้อมให้ส านักงาน ก.ล.ต. เรียกดู 
การใหเ้ปิดเผยขอ้มูลใหท้ราบเป็นการทัว่ไป เป็นตน้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามรายการภาคผนวก 2 
ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ขอ้ 1 และ 4)  

ทั้งน้ี การจัดส่งรายงานการช าระบัญชีและความคืบหน้าในการช าระบญัชี 
ของกองทุนรวมท่ีเคยได้รับการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้ด าเนินการตามภาคผนวก 2  
ของประกาศ ทธ. 30/2564 ดว้ย 

2.3  การขออนุญาตหรือแจ้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีรายการตามภาคผนวก 1 ของประกาศ ทธ. 30/2564 (ขอ้ 1 5 6 7 11 13 15 17 19 20 23 27 และ 31) 
และภาคผนวก 1 ของประกาศ สธ. 21/2564 (ขอ้ 5 8 13 16 20 22 26 28 33 และ 40) ซ่ึงแบ่งเป็น 
การด าเนินการดงัน้ี  
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2.3.1  รายการท่ีด าเนินการผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์อยูแ่ลว้ เช่น การรายงาน
การด ารงเงินกองทุน การขออนุญาตเปล่ียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์  เป็นต้น ให้ด าเนินการ 
ตามช่องทางเดิม 

2.3 .2  รายการนอกเหนือจาก (1) ข้างต้น ให้ด า เ นินการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (“ระบบ e-submission”) ซ่ึงส านกังาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพฒันาระบบ e-submission 
โดยคาดว่าจะเปิดให้ผูป้ระกอบธุรกิจเร่ิมทดสอบระบบในเดือนมิถุนายน 2564 และเปิดให้ใช้งานจริง
ภายในไตรมาส 3 ปี 2564  ทั้งน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. จะมีการซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้าน
ระบบ e-submission และการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งในโอกาสต่อไป   

นอกจากน้ี ส านกังาน ก.ล.ต. ขอซกัซอ้มเพิ่มเติม ดงัน้ี 
(1) การจัดส่งงบการเงินของกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ ท่ี มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ  
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ดงันั้น กองทุนรวมทัว่ไปจึงไม่ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

(2) การรายงานมู ลค่ าท รัพย์สินของกองทุนรวมใน รูปแบบ  hard copy  
เป็นรายเดือน ซ่ึงไม่มีหลกัเกณฑ์ก าหนดไว ้ ดังนั้น บริษทัจดัการจึงไม่ตอ้งน าส่งขอ้มูลดังกล่าว 
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต.  

(3) การจดัส่งแบบประเมินตนเองในส่วนของเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง
ดา้นการจดัการลงทุน (Risk SAQ) และรายงานในกรณีท่ีบริษทัหลกัทรัพยก์ระท าการหรืองดเวน้
กระท าการจนก่อให้ เ กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหน้า ท่ีตาม ม.  125  
โดยผูดู้แลผลประโยชน์ ใหด้ าเนินการผา่นระบบ e-submission ไดด้ว้ย 

3.  การมีผลใช้บังคับ 
ประกาศมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564  ทั้งน้ี การด าเนินการจดัส่ง

ขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลใช้บงัคบัเม่ือส านักงาน ก.ล.ต. พฒันาระบบแล้วเสร็จ โดยหากมี
รายการใดท่ีมีระบบรองรับแลว้ จะประกาศใหท้ราบผา่นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต. ต่อไป 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  ทั้ งน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือ
เจา้หนา้ท่ีส าหรับติดต่อสอบถาม คือ นางสาวธนญัญา กลวชัรสังสิต เจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายนโยบาย
ธุรกิจจดัการลงทุน โทรศพัท์ 0-2033-9781 อีเมล thanunya@sec.or.th และนางสาวกุลพธู ศรคุปต์ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน โทรศพัท ์0-2263-6071 อีเมล kunpatu@sec.or.th 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 (นางสุรีรัตน์  สุรเดชะ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
     เลขาธิการแทน 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 30/2564 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจง้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 
20 เมษายน พ.ศ. 2564 

2. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สธ. 21/2564 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการขออนุญาตหรือแจ้ง  
โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564  

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-9781 
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