ร่ างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ที่ผ่าน
การพิจารณาของฝ่ ายกฎหมาย 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 27/1/2564
.
CSDS เลขที่ 105/2563
.
ครั้งที่ 4 ผ่านทาง CSDS

-ร่ างประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 11/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับประมวล)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และข้อ 31 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อ 6
วรรคสาม และข้อ 32 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564
.
เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
สานักงานออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
“กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน” หมายความว่า กองทุนที่มีนโยบายการลงทุน
มากกว่า 1 นโยบาย โดยอาจจัดตั้งเป็ นกองทุนนายจ้างเดียวหรื อกองทุนหลายนายจ้างก็ได้
“กองทุนนายจ้างเดียว” หมายความว่า กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพือ่ ลูกจ้างของนายจ้าง
เพียงรายเดียว
“กองทุนหลายนายจ้าง” หมายความว่า กองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อลูกจ้างของนายจ้างหลายราย
“มูลค่าต่อหน่วย” หมายความว่า มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคานวณโดยนามูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
หารด้วยจานวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คานวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
“หน่วย” หมายความว่า หน่วยของกองทุน
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุน
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“การชดเชยมูลค่า” หมายความว่า การเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่ยงั คง
มีสมาชิกภาพอยู่ในกรณี ที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง หรื อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิ กภาพ
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องแทนการเพิม่
หรื อลดจานวนหน่วย
“วันคานวณจานวนหน่วย” หมายความว่า วันคานวณจานวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรื อลด
จานวนหน่วยให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษทั จัดการและคณะกรรมการกองทุนกาหนดไว้ในสัญญา
รับจัดการกองทุน
“ผูร้ ับรองมูลค่า” หมายความว่า บุคคลที่ทาการรับรองความถูกต้องของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
“นโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง” หมายความว่า นโยบายการลงทุนที่กาหนด
ให้มีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรื อหลายประเภทดังต่อไปนี้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น
(1) ตราสารทุน
(2) ตราสารหนี้ดงั นี้
(ก) ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
(ข) ตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. มีกาหนดการชาระคืนเงินต้นหรื อดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน หรื อมีขอ้ กาหนด
ชาระคืนเงินต้นเพียงบางส่วนหรื อไม่คืนเงินต้น
2. มีเงื่อนไขที่จะกระทบสิ ทธิของผูถ้ ือตราสารในการได้รับชาระคืนเงินต้น
หรื อดอกเบี้ย เช่น การด้อยสิ ทธิ การแปลงสภาพ การบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกาหนด การขยายระยะเวลา
การชาระหนี้หรื อการปลดหนี้ เป็ นต้น เว้นแต่เป็ นเงื่อนไขการผิดนัดตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้และผูถ้ ือหุ้นกู้
(3) ทรัพย์สินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6.2 ของส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุน
ที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ในภาคผนวก 4-PVD ท้ายประกาศการลงทุน
“ประกาศที่ ทน. 11/2564” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
..... ... ... ... ... ... ... . ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

“ประกาศที่ สน. 9/2564” หมายความว่า ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
.................................. .............................
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หมวด 1
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
______________
ข้อ 3 เมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนแล้ว ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ ให้ลูกค้ารับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(1) การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนในเรื่ องดังนี้
(ก) วิธีการวัดผลการดาเนินงานซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมกาหนด
(ข) ช่วงเวลาสาหรับการวัดผลการดาเนินงานซึ่ งต้องกาหนดให้มีการวัดผล
ทุกเดือน
กรณี ที่มีการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนโดยเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั
(benchmark) ตัวชี้วดั ดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้ดัชนี ท่ใี ช้วดั ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ (total return index) เท่านั้น และไม่ใช้ดชั นีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์
ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี (price index)
มิให้นาความใน (1) วรรคสองมาใช้บงั คับกับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์
(2) ชื่อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
(3) การลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรื อการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของลูกค้า การทาธุรกรรมการซื้อโดยมี
สัญญาขายคืน และการทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
(6) ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับกองทุนเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของลูกค้าตามที่สานักงาน
กาหนด
การเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (6) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 4 ให้บริ ษทั จัดการจัดทาบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนตามแบบและ
วิธีการที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 5 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการมีการลงทุนในตราสารตามข้อ 2.6.1 และข้อ 2.6.2 ของ
ส่ วนที่ 1 ในภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ต่อลูกค้า โดยให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานรายเดือนตามข้อ 26
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ข้อ 6 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการมีการทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ 2.5
ของส่ วนที่ 1 ในภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศที่ สน. 9/2564 ให้บริ ษทั จัดการจัดทารายงาน
และจัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ให้สานักงานตรวจสอบได้
ข้อ 7 เมื่อสัญญารับจัดการกองทุนสิ้ นสุ ดลง ให้บริ ษทั จัดการส่ งมอบหลักทรัพย์
และทรัพย์สินของกองทุนให้แก่ลูกค้าหรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี โดยเร็ วที่สุด
ข้อ 8 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน
หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดต่อลูกค้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศที่
ทน. 11/2564 มาใช้บงั คับกับการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 9 ในกรณี ที่กองทุนกาหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได้
บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิกโดยให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย พร้อมทั้งคาแนะนา
ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจเลือกนโยบายการลงทุน
(2) จัดให้สมาชิกทาการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
รายสมาชิก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
(3) จัดทาสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนสาหรับนโยบายการลงทุน
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรู ปแบบของข้อมูลอย่างน้อย
ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ทั้งนี้ สรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนต้องมี
การเผยแพร่ โดยผ่านช่องทางหรื อวิธีการอื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าบุคคลดังต่อไปนี้ สามารถเข้าถึงได้
โดยง่ายและอย่างทัว่ ถึงก่อนการตัดสินใจเลือกหรื อเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
(ก) สมาชิก
(ข) สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป ในกรณี ของกองทุนหลายนายจ้าง
(4) จัดให้มีการทบทวนสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนและเผยแพร่ ผ่าน
ช่องทางหรื อวิธีการตาม (3) ทุกงวด 6 เดือนของปี ปฏิทิน และเผยแพร่ แก่สมาชิกหรื อบุคคลทัว่ ไป
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 45 วันนับแต่วนั สิ้ นงวด 6 เดือนของปี ปฏิทิน แต่ในกรณี ที่สรุ ปข้อมูลสาคัญ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)

5
ของนโยบายการลงทุนที่กองทุนหลายนายจ้างเปิ ดเผยไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
ให้บริ ษทั จัดการปรับปรุ งสรุ ปข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปัจจุบนั และเผยแพร่ แก่บุคคลทัว่ ไปโดยไม่ชกั ช้าด้วย
กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) ไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่มี
นายจ้างเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันร่ วมกันจัดตั้งกองทุน
(5) จัดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เว้นแต่สมาชิก
มีมติกาหนดเวลาในการใช้สิทธิไว้เป็ นอย่างอื่น
(6) จัดให้มีช่องทางหรื อวิธีการอื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าสมาชิกสามารถเข้าถึง
คาแนะนาที่เหมาะสมได้โดยง่ายและอย่างทัว่ ถึงสาหรับการลงทุนในกองทุน
ข้อ 10 ในกรณีที่กองทุนไม่ได้กาหนดให้สมาชิ กมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุน
ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 9(1) (3) (4) และ (6) โดยอนุโลม
ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหนึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู ง บริ ษทั จัดการ
ต้องมีกระบวนการที่ทาให้มน่ั ใจได้ว่าคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกรับทราบและเข้าใจความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดจากการลงทุนเป็ นอย่างดีแล้ว ก่อนเข้าเป็ นสมาชิกหรื อก่อนที่กองทุนจะมีการเปลี่ยนนโยบาย
การลงทุนเป็ นนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสู งดังกล่าว
ข้อ 11 ให้บริ ษทั จัดการส่ งรายงานจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า
ของเงินสะสม เงินสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบให้สมาชิกแต่ละราย
ทราบอย่างน้อยทุกงวด 6 เดือนของปี ปฏิทินโดยให้ส่งรายงานดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ้ นงวด
6 เดือน และหากสมาชิกขอทราบรายงานดังกล่าวเป็ นรายเดือน ให้บริ ษทั จัดการส่ งรายงานดังกล่าว
ให้สมาชิกทราบในเวลาอันควรด้วย
ข้อ 12 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยงบการเงินของกองทุนตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีประจาปี พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป และข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางหรื อวิธีการ
อื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าสมาชิกเข้าถึงได้โดยง่ายและรับทราบอย่างทัว่ ถึง
(1) งบการเงินของกองทุนพร้อมรายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี โดยให้
เปิ ดเผยให้สมาชิกทราบภายใน 5 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน
(2) สรุ ปผลการดาเนินงานของกองทุน และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ทุกรอบ
6 เดือนในปี ปฏิทินเป็ นอย่างน้อย ทั้งนี้ ให้นาเสนอให้สมาชิกทราบภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบ
ระยะเวลาดังกล่าว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
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ให้บริ ษทั จัดการจัดเก็บข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และเอกสารแสดงจานวนสมาชิกและ
มูลค่าเงินกองทุน ณ วันสิ้ นเดือนก่อนวันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีไว้ที่บริ ษทั จัดการด้วย
ข้อ 13 ในการจัดทางบการเงินของกองทุน ให้บริ ษทั จัดการแสดงรายการค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายเพื่อคณะกรรมการกองทุน หรื อค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ใช่การดาเนิ นงานตามปกติของกองทุน
ซึ่ งเป็ นจานวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรื อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ไว้โดยละเอียดในงบการเงินของกองทุนด้วย
หมวด 2
การประเมินความเหมาะสมในการเลือก
นโยบายการลงทุนรายสมาชิก
________________
ข้อ 14 ความในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับเฉพาะกับกองทุนที่กาหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือก
นโยบายการลงทุนได้
ข้อ 15 เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้อง
กับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ และเป้าหมายการออมเมื่อเกษียณอายุ ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประเมินความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้สมาชิกทาการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนครั้งแรก
ให้แล้วเสร็ จในวันที่เข้าเป็ นสมาชิก และต้องแสดงให้สมาชิกทราบถึงประโยชน์และความจาเป็ น
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วย
(2) จัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุกรอบ
2 ปี ปฏิทินนับแต่ปีที่ได้ทาการประเมินครั้งล่าสุ ด โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในปี ที่ครบ
กาหนดเวลาทบทวนดังกล่าว
(3) ในกรณีที่ผลประเมินไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนที่สมาชิ กแสดง
ความจานงเลือก ไม่ว่าเป็ นการเลือกไว้เดิมหรื อที่จะเลือกใหม่ ให้เตือนให้สมาชิกทราบถึงความเสี่ ยง
ของการเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับสมาชิก ก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเสี่ ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น
(4) ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อให้ขอ้ มูลไม่เพียงพอ ซึ่งเป็ นผลให้
ไม่สามารถดาเนินการตาม (1) หรื อ (2) ได้ ให้เตือนให้สมาชิกทราบถึงความเสี่ ยงในการเลือกนโยบาย
การลงทุนโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
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(5) ติดตามให้มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนอีกครั้ง
สาหรับสมาชิกที่ปฏิเสธการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน
ข้อ 16 ให้บริ ษทั จัดการใช้แบบและวิธีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนตามแนวทางที่สมาคมกาหนด
ข้อ 17 การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนตามหมวดนี้ บริ ษทั จัดการต้องจัดให้อยู่ในรู ปเอกสารหรื อรู ปแบบอื่นใด ที่สมาชิกหรื อ
บริ ษทั จัดการจะสามารถจัดเก็บข้อมูลและตรวจดูขอ้ มูลได้ในอนาคต
หมวด 3
การคานวณมูลค่าต่อหน่วยและจานวนหน่วย
และการรับรองความถูกต้อง
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
________________
ข้อ 18 ให้บริ ษทั จัดการคานวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนิ นงาน
ที่แท้จริ งของกองทุนโดยเงินที่มิได้เกิดจากผลการดาเนิ นงานให้นามาคานวณเป็ นจานวนหน่วย
ข้อ 19 ในการคานวณจานวนหน่วยหรื อมูลค่าต่อหน่วย การปรับปรุ งรายการ
การแก้ไขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่า ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ที่ดีที่สุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเป็ นสาคัญ และบริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังกล่าวต่อสมาชิก
กองทุนแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่โดยผลของกฎหมายทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิ
ต่อสมาชิกแต่ละรายได้อย่างเท่าเทียมกัน หรื อโดยเงื่อนไขและปัจจัยของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกัน
อันเป็ นเหตุให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิเช่นนั้นได้ หรื อบริ ษทั จัดการได้ดาเนิ นการ
ตามแนวทางที่สานักงานกาหนดไว้
ข้อ 20 ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มวี นั คานวณจานวนหน่วยของแต่ละกองทุน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน และในการคานวณเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิก ให้ใช้
มูลค่าต่อหน่วย ณ สิ้ นวันคานวณจานวนหน่วยที่จะถึงเร็ วที่สุดที่ผ่านการรับรองจากผูร้ ับรองมูลค่าแล้ว
โดยเพิม่ หรื อลดจานวนหน่วยให้แก่สมาชิกภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั คานวณจานวนหน่ วย เว้นแต่
ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ บริ ษทั จัดการอาจขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยจากสานักงานได้
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ข้อ 21 บริ ษทั จัดการอาจเลื่อนวันคานวณจานวนหน่วยได้ ในกรณี ที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) มีประกาศสานักงานให้บริ ษทั จัดการเลื่อนวันคานวณจานวนหน่วยออกไป
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของสมาชิก หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน
(3) เมื่อมีเหตุจาเป็ นทาให้บริ ษทั จัดการไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินของกองทุน หรื อไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม โดยบริ ษทั จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน เว้นแต่จะได้ตกลงกัน
เป็ นอย่างอื่นไว้ในสัญญารับจัดการกองทุน
(4) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
ตามประกาศการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงั นี้เกิดขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนดังกล่าว
อย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อ
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี
และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
ข้อ 22 ในกรณีที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง ให้บริ ษทั จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยเร็ ว และหากมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ 0.5
ของมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้องและตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ ึนไป ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ งรายงานให้แก่
คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถัดจากเดือนที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วยหรื อการชดเชยมูลค่าเสร็ จสิ้ น
โดยรายงานดังกล่าวต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกต้อง
(2) มูลค่าต่อหน่วยที่ถูกต้อง
(3) สาเหตุที่ทาให้มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง
(4) การดาเนินการของบริ ษทั จัดการเมื่อพบว่ามูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกต้อง
ในระหว่างที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วย บริ ษทั จัดการต้องจัดทามาตรการป้องกันและ
อาจหยุดการคานวณเพื่อเพิ่มหรื อลดจานวนหน่วยได้ไม่เกิน 7 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน

9
ข้อ 23 ในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในลักษณะดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(1) เปิ ดเผยจานวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง
(2) เปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง
ข้อ 24 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนโดยผูร้ ับรองมูลค่าที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานให้เป็ นผูร้ ับรองมูลค่า
(2) ไม่มีส่วนได้เสียอันมีนยั สาคัญกับบริ ษทั จัดการจนทาให้ขาดความเป็ นอิสระใน
การทาหน้าที่รับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน เว้นแต่บริ ษทั จัดการได้เปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนทราบและได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว
หมวด 4
การจัดทาและส่ งรายงานต่อสานักงาน
_______________
ข้อ 25 ในการจัดการกองทุน ให้บริ ษทั จัดการจัดทาและส่ งรายงานการจัดการกองทุน
ดังต่อไปนี้
(1) รายงานรายละเอียดของหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่ทุกกองทุนลงทุนเป็ นรายเดือน
โดยให้จดั ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(2) รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่ งภายใน
วันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(3) รายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปลี่ยนแปลงส่ วนของสมาชิกและนายจ้าง
ของทุกกองทุนเป็ นรายเดือน โดยให้จดั ส่ งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(4) รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็ นรายไตรมาส โดยให้จดั ส่ งภายใน
วันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
การจัดส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการกระทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สานักงานจัดไว้ โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 26 ให้บริ ษทั จัดการจัดทาและส่ งรายงานรายเดือนให้แก่ลูกค้าตามประกาศ
สมาคมบริ ษทั จัดการกองทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการจัดการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั ลูกค้า
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ในการจัดทารายงานรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยอัตราการลงทุน
สู งสุ ดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่ระบุไว้ในแผนการลงทุน สาหรับการลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารกึ่งหนี้ก่ งึ ทุน เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับตา่ กว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้หรื อที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ
ข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานกากับดูแลธุรกิจกองทุน ให้บริ ษทั จัด การ
จัดทาและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานจัดการกองทุนตามที่สานักงานร้องขอ โดยจัดส่ งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ และดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 27/1 ในกรณีของกองทุนหลายนายจ้าง ให้บริ ษทั จัดการส่ งสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ของนโยบายการลงทุนตามข้อ 9(3) และที่ได้ทบทวนตาม (4) ต่อสานักงานภายใน 45 วันนับแต่
วันสิ้ นงวด 6 เดือนของทุกปี ปฏิทิน และในกรณี ที่ขอ้ มูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
ให้บริ ษทั จัดการปรับปรุ งสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั และจัดส่ งให้สานักงาน
โดยไม่ชกั ช้าด้วย
การจัดส่ งสรุ ปข้อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงานจัดไว้ โดยดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
กองทุนหลายนายจ้างตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจ้างที่มีนายจ้าง
เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันร่ วมกันจัดตั้งกองทุน
ข้อ 28 ให้บริ ษทั จัดการส่ งสาเนางบการเงินตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป และรายงานการสอบบัญชีตามข้อ 12 ให้สานักงานภายใน 5 เดือนนับแต่
วันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุน และแสดงไว้ที่ทาการของกองทุนเพื่อให้สมาชิก
กองทุนตรวจดูได้ดว้ ย



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
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หมวด 5
การดาเนินการในกรณี ที่ผอู ้ อกตราสารหนี้
หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง
ผิดนัดชาระหนี้
_______________
ข้อ 29 ในการจัดการกองทุน หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อมีพฤติการณ์ว่า
ผูอ้ อกตราสารหนี้หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้ เว้นแต่สานักงานจะผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 30 บริ ษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
ได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในสัญญารับจัดการกองทุน
ข้อบังคับกองทุน หรื อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้น
การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่าการถือหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารหนี้
หรื อสิ ทธิเรี ยกร้อง
ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการต้องระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน และ
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้น พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้ รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีหรื อจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึ้น
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริ ษทั จัดการจัดทาขึ้นซึ่งแสดงถึง
พฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้จะไม่สามารถชาระหนี้ได้
ข้อ 31 เมื่อบริ ษทั จัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
เพื่อกองทุน ให้บริ ษทั จัดการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้
หรื อลูกหนี้ตามสิ ทธิเรี ยกร้อง วันที่บริ ษทั จัดการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว
มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น ไปยังคณะกรรมการกองทุนภายในวันที่
20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา
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ข้อ 32 ให้บริ ษทั จัดการกาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมาจากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 33 ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ บริ ษทั จัดการอาจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บริ ษทั จัดการต้อง
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่กองทุนได้รับทรัพย์สินนั้นมา เว้นแต่จะได้รบั
ความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั จัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ให้บริ ษทั จัดการจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน
หมวด 6
การใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ของลูกค้า
_______________
ข้อ 34 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน หากลูกค้าได้มอบหมายให้บริ ษทั จัดการใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ดังกล่าว ให้บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิต ามข้อ 11 ของประกาศที่ สน. 9/2564 โดยอนุ โลม
และแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งผ่านช่องทางหรื อโดยวิธีการอื่นใดที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่าลูกค้า
สามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนิ นการใช้สิทธิออกเสี ยงโดยวิธีที่บริ ษทั
จัดการได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้
ข้อ 35 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใดเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน และลูกค้าไม่ได้มอบหมายให้บริ ษทั จัดการใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั จัดการต้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสี ยงให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบ หรื อขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใช้สิทธิออกเสี ยงแทน
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หมวด 7
การจัดการทรัพย์สินที่มีผูอ้ ุทิศให้กองทุน
_______________
ข้อ 36 ในการจัดการทรัพย์สินที่มีผูอ้ ุทิศให้ ให้บริ ษทั จัดการกาหนดราคาทรัพย์สิน
ที่มีผูอ้ ุทิศให้เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 37 ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการกับทรัพย์สินที่มีผูอ้ ุทิศให้กองทุนตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนได้ บริ ษทั จัดการจะมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ บริ ษทั จัดการต้อง
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรื อภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่
พ้นกาหนดระยะเวลาที่ผอู้ ุทิศให้ระบุห้ามมิให้กองทุนจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว แล้วแต่กรณี เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวบริ ษทั จัดการ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน ให้บริ ษทั จัดการจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน
หมวด 8
หลักเกณฑ์เฉพาะสาหรับการจัดการกองทุน
ที่มีหลายนโยบายการลงทุน
_______________
ข้อ 38 ในการจัดการกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุนแทนการดาเนินการในส่ วนของกองทุนทั้งกองทุน
(1) การคานวณมูลค่าต่อหน่วยตามข้อ 18 และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
(2) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจานวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุนตามข้อ 23
(3) การรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนตามข้อ 24
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ข้อ 39 ในการจัดการกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุนที่บริ ษทั จัดการรับจัดการด้วย
(1) การเปิ ดเผยข้อมูลเมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนแล้วตามข้อ 3
(2) การจัดทาและส่งรายงานต่อสานักงานตามข้อ 25 วรรคหนึ่ง (2) และ (4)
(3) การจัดทาและส่งรายงานอื่นใดให้แก่ลูกค้า
(4) การจัดทาและการเก็บรักษางบการเงินตามข้อ 28
(5) การดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่นตามข้อ 30
(6) การดาเนินการกับทรัพย์สินที่มีผูอ้ ุทิศให้กองทุนตามข้อ 37
บทเฉพาะกาล
________________
ข้อ 40 ให้บรรดาคาสั่งและหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่ วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หรื อที่ใช้บงั คับอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน
ตามประกาศนี้ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ง
กับข้อกาหนดแห่ งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคาสั่งและหนังสื อเวียนที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิ
ตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 41 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กองทุนตามประกาศนี้ ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล)
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