
 
 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 41/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย  
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(ฉบบัที่ 3) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562  และขอ้ 6 วรรคสาม และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่  
29 มกราคม พ.ศ. 2564  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (5) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 5 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(5)  กรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือ 
ตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล   
ให้ปฏิบตัิตามภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 19 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ
หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 19(5) หรือขอ้ 25/3(4) ของประกาศที่ ทน. 11/2564  เกิน 1 วนัท าการ 
ให้บริษทัจดัการด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
  (ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงาน 
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านักงานทราบ 
ภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
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  (ข)  แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 
ให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ 
ผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั” 

  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของ (2) ในขอ้ 20 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 28/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  “การแกไ้ขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึง มิให้รวมถึงการขยายระยะเวลาระงบัการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง
ของกองทุนรวม ตามขอ้ 25/3(4) (ข) ของประกาศที่ ทน. 11/2564” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกภาคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  และใหใ้ชภ้าคผนวก 6 แนบทา้ยประกาศน้ีเป็นภาคผนวก 6 แนบทา้ย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  แทน   

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
     ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 


