
การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารท่ีลงทุน 
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล 

ส่วนที่ 1  การด าเนินการเม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะ 
ไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ี บลจ. พิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

การด าเนินการ 
ของ บลจ. 

กรณีกองทุนท่ี บลจ. ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได้1 หรือ
เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ี บลจ. พิจารณาแลว้เห็นว่า
ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนยัส าคญัตอ่ NAV ของ

กองทุนนั้นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล2 

1.  การก าหนดให้เป็น 
ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินไดสุ้ทธิ
จากทรัพยสิ์นอื่นท่ีไดจ้าก
การรับช าระหน้ี 

1.1  ก าหนดให้ผูถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียน ณ วนัท่ี บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เวน้แต่ บลจ. ด าเนินการตาม 1.2 
ก่อนแลว้ 

1.2  อาจก าหนดให้ผูถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ
ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้
ก็ได ้หรือเม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงท่ี บลจ. พิจารณาแลว้
เห็นว่าตราสารท่ีลงทนุนั้นประสบปัญหาขาด 
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคา 
ท่ีสมเหตุสมผล 

2.  การแจง้ต่อส านกังาน ขอ้มูล: ประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ี 
บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวนัท่ี บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้อก 
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0  

3.  การจดัให้มีขอ้มูล จดัให้มีขอ้มูลตาม 2. ไวท่ี้ส านกังานใหญ่ ส านกังาน
สาขาของ บลจ. และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขาย
หน่วยของกองทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี บลจ.
แจง้ส านกังานเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

 
1
 บลจ. ไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุน 

2 บลจ. ไม่ตอ้งน าตราสารนั้นมารวมค านวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่ีพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารท่ีกองทุน
ลงทุนโดยมีนยัส าคญัต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล และการจ าหน่าย 
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

ภาคผนวก 6 
[แนบทา้ยประกาศท่ี สน. 9/2564  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย

ประกาศ ท่ี สน. 41/2564 (ฉบบัท่ี 3)] 
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      ในกรณีท่ี บลจ. ไม่ไดมี้การก าหนดผูมี้สิทธิไดรั้บเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีตาม 1.  บลจ.  
จะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทุนไดเ้ม่ือด าเนินการดงัน้ี 
      (1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั 
      (2)  ตอ้งไดรั้บมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 
  (2.1)  ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณ
การค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น และค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้  
  (2.2)  ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี   
  (2.3)  จดัให้มีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
                         (2.3.1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงให้เห็นไดว่้ามีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดขึ้น 
                         (2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ท่ี บลจ. จดัท า ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือขอ้เทจ็จริงท่ี บลจ. พิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนนั้น 
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการเม่ือ บลจ. ไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทนุ  

การด าเนินการ รายละเอียด 
1.  แจง้ขอ้มูลต่อส านกังานภายใน 15 วนั
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นมา 

ขอ้มูลดงัน้ี  
ประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง วนัท่ี บลจ. 
ไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน พร้อมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว มูลค่า
ทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

2.  เปิดเผยขอ้มูลภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท่ี บลจ. ไดแ้จง้ส านกังานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา  ≥  30 วนั 

2.1  จดัให้มีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของ บลจ. 
ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้น 
การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
2.2  กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 แลว้ ให้ บลจ. ระบุไวใ้น
การประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในคร้ังถดัจากวนัท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมาว่า
กองทุนไดรั้บช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงผูล้งทนุสามารถขอดูรายละเอียดไดท่ี้
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของ บลจ.  โดยให้ระบุไวใ้นการประกาศดงักล่าว
ไม่นอ้ยกว่า 3 คร้ังติดต่อกนั 

3.  ก าหนดราคาทรัพยสิ์นท่ีกองทนุไดรั้บ
มาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

เพื่อใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 



3 
 

การด าเนินการ รายละเอียด 
4.  ค  านวณ NAV ของกองทุนท่ีมีการรับ
ช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

4.1  กรณีท่ี บลจ. ไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บลจ. ตอ้งไม่น าทรัพยสิ์นท่ีได้
จากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน และเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการ
รับช าระหน้ี มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 
4.2  กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ตอ้งน าทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอื่น มารวมค านวณ NAV ของกองทุน 

5.  ด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ
รับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

5.1  กรณีท่ี บลจ. ไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 ให้ บลจ. จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีได้
จากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แตใ่นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยท่ีมีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีตกลงรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์น
ดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน) 
5.2  กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บลจ. ด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับ
ช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
        5.2.1  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได ้ บลจ.อาจมีไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทนุก็ได ้
        5.2.2  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได ้บลจ. ตอ้ง
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั  
5.3  ในระหว่างท่ี บลจ. ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว บลจ. อาจจดัหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้
5.4  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น ให้ บลจ. จ่ายจากทรัพยสิ์นของ
กองทุน  เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดท่ี บลจ. บนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 ให้ บลจ. จ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหาร
ทรัพยสิ์นนั้น 

6.  คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยภายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีได้
จากการรับช าระหน้ี 

6.1  ให้ บลจ. เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์น
อ่ืนคืนในแต่ละคร้ังให้แก่ผูถื้อหน่วยตาม 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนั
นบัแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี  
6.2  ให้แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านกังานภายใน 15 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ี บลจ. ไดเ้ฉล่ียเงินคืน 
6.3  หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้ากการรับ
ช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคนืให้แก่ผูถื้อหน่วย บลจ. อาจน า
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การด าเนินการ รายละเอียด 
เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้
        หากไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนจน
ครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีนั้น
ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคนื บลจ. อาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอื่น
ท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได ้  ทั้งน้ี 
บลจ. จะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเม่ือไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้  
6.4  ส าหรับกองทนุเปิดท่ี บลจ. ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0  
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ไดรั้บช าระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าว
เป็นเงิน ให้ บลจ. ปฏิบติัตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

 


