
 
 

-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 11/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัประมวล) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 140 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542  และขอ้ 31 โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ 6 
วรรคสาม และขอ้ 32 วรรคหน่ึง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 11/2564             .   
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2    ในประกาศน้ี 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “กองทุน”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ    
  “กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน”  หมายความว่า   กองทนุที่มีนโยบายการลงทุน
มากกว่า 1 นโยบาย โดยอาจจดัตั้งเป็นกองทุนนายจา้งเดียวหรือกองทุนหลายนายจา้งก็ได้ 
  “กองทุนนายจา้งเดียว”  หมายความว่า   กองทุนที่จดัตั้งข้ึนเพือ่ลูกจา้งของนายจา้ง 
เพียงรายเดียว 
  “กองทุนหลายนายจา้ง”  หมายความวา่   กองทุนที่จดัตั้งข้ึนเพื่อลูกจา้งของนายจา้งหลายราย 
  “มูลค่าต่อหน่วย”  หมายความว่า   มูลค่าต่อหน่วยซ่ึงค านวณโดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
หารดว้ยจ านวนหน่วยทั้งหมด ณ วนัที่ค านวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น 
  “หน่วย”  หมายความว่า   หน่วยของกองทุน 
  “สมาชิก”  หมายความว่า   สมาชิกของกองทุน 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ที่ผ่าน 
การพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เม่ือวนัที่       27/1/2564                         .                              
CSDS เลขที่       105/2563        .           
คร้ังที่ 4 ผ่านทาง  CSDS 
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  “การชดเชยมูลค่า”  หมายความว่า   การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่ยงัคง 
มีสมาชิกภาพอยู่ในกรณีที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ส้ินสมาชิกภาพ 
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกตอ้งกบัมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกตอ้งแทนการเพิ่ม 
หรือลดจ านวนหน่วย 
  “วนัค านวณจ านวนหน่วย”  หมายความว่า   วนัค านวณจ านวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยให้แก่สมาชิก ซ่ึงเป็นวนัที่บริษทัจดัการและคณะกรรมการกองทุนก าหนดไวใ้นสัญญา 
รับจดัการกองทุน 
  “ผูร้ับรองมูลค่า”  หมายความว่า   บุคคลที่ท าการรับรองความถูกตอ้งของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  “นโยบายการลงทุนที่มีความเส่ียงสูง”  หมายความว่า   นโยบายการลงทุนที่ก าหนด  
ให้มีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ีรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น 

(1)  ตราสารทุน 
 (2)  ตราสารหน้ีดงัน้ี 

 (ก)  ตราสารหน้ีที่มีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 (ข)  ตราสารหน้ีที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
   1.  มีก าหนดการช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอน หรือมีขอ้ก าหนด 
ช าระคืนเงินตน้เพียงบางส่วนหรือไม่คืนเงินต้น 
   2.  มเีงื่อนไขที่จะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดร้ับช าระคืนเงินตน้ 
หรือดอกเบี้ย เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยายระยะเวลา 
การช าระหน้ีหรือการปลดหน้ี เป็นต้น  เวน้แต่เป็นเงื่อนไขการผิดนดัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด  
ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ 
  (3)  ทรัพยสิ์นตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และขอ้ 6.2 ของส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ในภาคผนวก 4-PVD ทา้ยประกาศการลงทุน 
  “ประกาศที่ ทน. 11/2564”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ที่มิใชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
       
. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 

  “ประกาศที่ สน. 9/2564”  หมายความว่า   ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564           .................................. ............................. 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 3   เมื่อมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนแลว้ ให้บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี ให้ลูกคา้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
  (1)  การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  วิธีการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมก าหนด   
(ข)  ช่วงเวลาส าหรับการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงตอ้งก าหนดให้มีการวดัผล 

ทุกเดือน 
กรณีที่มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบกับตวัช้ีวดั 

(benchmark) ตวัช้ีวดัดังกล่าวต้องค านวณโดยใช้ดัชนีที่ใช้วดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุน
ในหลกัทรัพย ์(total return index) เท่านั้น และไม่ใชด้ชันีที่สะทอ้นความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์
ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันี (price index)  

มิให้น าความใน (1) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักองทุนที่มีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ 
  (2)  ช่ือผูร้ับฝากทรัพยสิ์น รวมทั้งหนา้ที่และความรับผิดชอบของผูร้ับฝากทรัพยสิ์น 
  (3)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุน 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนที่ไดม้ีการเปล่ียนแปลงในส่วนที่เป็นสาระส าคญั 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์หรือการก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของลูกคา้ การท าธุรกรรมการซ้ือโดยมี
สัญญาขายคืน และการท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบักองทุนเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ตามที่ส านักงาน
ก าหนด 
  การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (3) (4) และ (6) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 4   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าบญัชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนตามแบบและ
วิธีการที่จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 5   ในกรณีที่บริษทัจดัการมีการลงทุนในตราสารตามขอ้ 2.6.1 และขอ้ 2.6.2 ของ 
ส่วนที่ 1 ในภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศที่ สน. 9/2564 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 
ต่อลูกคา้ โดยให้เปิดเผยไวใ้นรายงานรายเดือนตามขอ้ 26 
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  ขอ้ 6   ในกรณีที่บริษทัจดัการมีการท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพยต์ามขอ้ 2.5  
ของส่วนที่ 1 ในภาคผนวก 3 แนบทา้ยประกาศที่ สน. 9/2564 ให้บริษทัจดัการจดัท ารายงาน 
และจดัเก็บรายงานดงักล่าวไวใ้ห้ส านกังานตรวจสอบได้ 

  ขอ้ 7   เมื่อสัญญารับจดัการกองทุนส้ินสุดลง ให้บริษทัจดัการส่งมอบหลกัทรัพย ์
และทรัพยสิ์นของกองทุนให้แก่ลูกคา้หรือผูร้ับฝากทรัพยสิ์น แลว้แต่กรณี โดยเร็วที่สุด 

  ขอ้ 8   ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน  
หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดต่อลูกคา้อย่างชดัเจน  ทั้งน้ี ให้น าความในขอ้ 12 วรรคหน่ึง (2) ของประกาศที่  
ทน. 11/2564 มาใชบ้งัคบักบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดว้ยโดยอนุโลม 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่กองทุนก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได ้ 
บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกบัสมาชิกโดยให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย  พร้อมทั้งค าแนะน า 
ที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุน เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน 
  (2)  จดัให้สมาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
รายสมาชิก  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 
  (3)  จดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนส าหรับนโยบายการลงทุน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรูปแบบของขอ้มูลอย่างนอ้ย
ตามที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  ทั้งน้ี สรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนต้องมี 
การเผยแพร่ โดยผ่านช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลดงัต่อไปน้ี สามารถเขา้ถึงได้
โดยง่ายและอย่างทัว่ถึงก่อนการตดัสินใจเลือกหรือเปล่ียนนโยบายการลงทุน 

(ก)  สมาชิก 
(ข)  สมาชิกและบุคคลทัว่ไป ในกรณีของกองทุนหลายนายจา้ง 

  (4)  จดัให้มีการทบทวนสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนและเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางหรือวิธีการตาม (3) ทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน และเผยแพร่แก่สมาชิกหรือบุคคลทัว่ไป  
แลว้แต่กรณี ทราบภายใน 45 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน  แต่ในกรณีที่สรุปขอ้มูลส าคญั

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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ของนโยบายการลงทุนที่กองทุนหลายนายจา้งเปิดเผยไวม้ีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั   
ให้บริษทัจดัการปรับปรุงสรุปขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนัและเผยแพร่แก่บุคคลทัว่ไปโดยไม่ชกัช้าดว้ย 

กองทุนหลายนายจา้งตามวรรคหน่ึง (3) และ (4)  ไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจา้งที่มี
นายจา้งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัร่วมกนัจดัตั้งกองทุน 
  (5)  จดัให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง  เวน้แต่สมาชิก 
มีมติก าหนดเวลาในการใชสิ้ทธิไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
  (6)  จดัให้มีช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าสมาชิกสามารถเขา้ถึง
ค าแนะน าที่เหมาะสมไดโ้ดยง่ายและอย่างทัว่ถึงส าหรับการลงทุนในกองทุน 

  ขอ้ 10   ในกรณีที่กองทุนไม่ได้ก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุน  
ให้บริษทัจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 9(1) (3) (4) และ (6) โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่กองทุนตามวรรคหน่ึงมีนโยบายการลงทุนที่มีความเส่ียงสูง บริษทัจดัการ
ต้องมีกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกรับทราบและเขา้ใจความเส่ียง
ที่อาจเกิดจากการลงทุนเป็นอย่างดีแลว้ ก่อนเขา้เป็นสมาชิกหรือก่อนที่กองทุนจะมีการเปล่ียนนโยบาย
การลงทุนเป็นนโยบายการลงทุนที่มีความเส่ียงสูงดงักล่าว 

  ขอ้ 11   ใหบ้ริษทัจดัการส่งรายงานจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า 
ของเงินสะสม เงินสมทบ  พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบให้สมาชิกแต่ละราย
ทราบอย่างนอ้ยทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทินโดยให้ส่งรายงานดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 
6 เดือน และหากสมาชิกขอทราบรายงานดงักล่าวเป็นรายเดือน ให้บริษทัจดัการส่งรายงานดงักล่าว 
ให้สมาชิกทราบในเวลาอนัควรดว้ย 

ขอ้ 12   ให้บริษทัจดัการเปิดเผยงบการเงินของกองทุนตั้งแต่รอบระยะเวลา 
บญัชีประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็นตน้ไป และขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  ให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางหรือวิธีการ 
อ่ืนใดที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าสมาชิกเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและรับทราบอย่างทัว่ถึง  

(1)  งบการเงินของกองทุนพร้อมรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี โดยให้
เปิดเผยให้สมาชิกทราบภายใน 5 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุน 

(2)  สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุน ทุกรอบ  
6 เดือนในปีปฏิทินเป็นอย่างนอ้ย  ทั้งน้ี ให้น าเสนอให้สมาชิกทราบภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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 ให้บริษทัจดัการจดัเก็บขอ้มูลตามวรรคหน่ึง และเอกสารแสดงจ านวนสมาชิกและ 
มูลค่าเงินกองทุน ณ วนัส้ินเดือนก่อนวนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีไวท้ี่บริษทัจดัการดว้ย 

  ขอ้ 13   ในการจดัท างบการเงินของกองทุน ให้บริษทัจดัการแสดงรายการค่าใชจ้่าย 
ที่จ่ายเพื่อคณะกรรมการกองทุน หรือค่าใชจ้่ายอื่นใดที่ไม่ใช่การด าเนินงานตามปกติของกองทุน  
ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ของค่าใชจ้่ายทั้งหมดหรือตั้งแต ่10,000 บาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ไวโ้ดยละเอียดในงบการเงินของกองทุนดว้ย 

หมวด 2 
การประเมินความเหมาะสมในการเลือก 

นโยบายการลงทุนรายสมาชิก 
________________ 

  ขอ้ 14   ความในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบัเฉพาะกบักองทุนที่ก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือก
นโยบายการลงทุนได้ 

  ขอ้ 15   เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน ประสบการณใ์นการลงทุน สถานะทางการเงิน ระดบัความเส่ียง 
ที่ยอมรับได ้และเป้าหมายการออมเมื่อเกษียณอายุ ให้บริษทัจดัการจดัให้มีการประเมินความเหมาะสม
ในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้สมาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนครั้ งแรก 
ให้แลว้เสร็จในวนัที่เขา้เป็นสมาชิก และตอ้งแสดงให้สมาชิกทราบถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนดว้ย 
  (2)  จดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุกรอบ  
2 ปีปฏิทินนบัแต่ปีที่ไดท้ าการประเมินครั้ งล่าสุด โดยให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในปีที่ครบ
ก าหนดเวลาทบทวนดงักล่าว   
  (3)  ในกรณีที่ผลประเมินไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนที่สมาชิกแสดง 
ความจ านงเลือก ไม่ว่าเป็นการเลือกไวเ้ดิมหรือที่จะเลือกใหม ่ให้เตือนให้สมาชิกทราบถึงความเส่ียง 
ของการเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกบัสมาชิก ก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเส่ียง 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น 
  (4)  ในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธที่จะให้ขอ้มูล หรือให้ขอ้มูลไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นผลให้ 
ไม่สามารถด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ได ้ใหเ้ตือนให้สมาชิกทราบถึงความเส่ียงในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
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  (5)  ติดตามให้มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนอีกครั้ ง 
ส าหรับสมาชิกที่ปฏิเสธการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 

  ขอ้ 16   ให้บริษทัจดัการใชแ้บบและวิธีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย
การลงทุนตามแนวทางที่สมาคมก าหนด 

  ขอ้ 17   การด าเนินการใด  ๆเก่ียวกบัการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนตามหมวดน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัให้อยู่ในรูปเอกสารหรือรูปแบบอ่ืนใด ที่สมาชิกหรือ 
บริษทัจดัการจะสามารถจดัเก็บขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลไดใ้นอนาคต 

หมวด 3 
การค านวณมูลค่าต่อหน่วยและจ านวนหน่วย 

และการรับรองความถูกตอ้ง 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

________________ 

  ขอ้ 18   ให้บริษทัจดัการค านวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน
ที่แทจ้ริงของกองทุนโดยเงินที่มิไดเ้กิดจากผลการด าเนินงานให้น ามาค านวณเป็นจ านวนหน่วย 

  ขอ้ 19   ในการค านวณจ านวนหน่วยหรือมูลค่าต่อหน่วย การปรับปรุงรายการ  
การแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่า ให้บริษทัจดัการด าเนินการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ 
ที่ดีที่สุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเป็นส าคญั และบริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงักล่าวต่อสมาชิก
กองทุนแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกนั  เวน้แต่โดยผลของกฎหมายท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบตั ิ
ต่อสมาชิกแต่ละรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั หรือโดยเงื่อนไขและปัจจยัของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกัน  
อนัเป็นเหตุให้บริษทัจดัการไม่สามารถปฏิบตัิเช่นนั้นได้ หรือบริษทัจัดการได้ด าเนินการ  
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดไว ้

  ขอ้ 20   ใหบ้ริษทัจดัการจดัให้มวีนัค านวณจ านวนหน่วยของแต่ละกองทุน 
อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั และในการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยให้แก่สมาชิก ให้ใช ้
มูลค่าต่อหน่วย ณ ส้ินวนัค านวณจ านวนหน่วยที่จะถึงเร็วที่สุดที่ผ่านการรับรองจากผูร้ับรองมูลค่าแลว้  
โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยให้แก่สมาชิกภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณจ านวนหน่วย  เวน้แต่
ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจขอผ่อนผนั
ระยะเวลาการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยจากส านกังานได้ 
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  ขอ้ 21   บริษทัจดัการอาจเล่ือนวนัค านวณจ านวนหน่วยได ้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกต ิ
  (2)  มีประกาศส านกังานให้บริษทัจดัการเล่ือนวนัค านวณจ านวนหน่วยออกไป  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิก หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
  (3)  เมื่อมีเหตุจ าเป็นท าให้บริษทัจดัการไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นของกองทุน หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม โดยบริษทัจดัการตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  เวน้แต่จะไดต้กลงกนั
เป็นอย่างอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุน 
  (4)  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ 
ตามประกาศการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดงัน้ีเกิดข้ึน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนดงักล่าว 
อย่างมีนยัส าคญั 
 (ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ   
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรัพยท์ี่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ต่ละแห่งเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน หรือ 
 (ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี 
และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

  ขอ้ 22   ในกรณีที่มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง ให้บริษทัจดัการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
โดยเร็ว และหากมูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกตอ้งตั้งแต่ร้อยละ 0.5  
ของมูลค่าต่อหน่วยที่ถูกตอ้งและตั้งแต่ 1 สตางคข้ึ์นไป ให้บริษทัจดัการจดัส่งรายงานให้แก่
คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถดัจากเดือนที่แก้ไขมูลค่าต่อหน่วยหรือการชดเชยมูลค่าเสร็จส้ิน 
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มูลค่าต่อหน่วยที่ไม่ถูกตอ้ง 
  (2)  มูลค่าต่อหน่วยที่ถูกตอ้ง 
  (3)  สาเหตุที่ท าให้มูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
  (4)  การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
  ในระหว่างที่แกไ้ขมูลค่าต่อหน่วย บริษทัจดัการตอ้งจดัท ามาตรการป้องกนัและ 
อาจหยุดการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยไดไ้ม่เกิน 7 วนัท าการติดต่อกนั  เวน้แต่จะไดร้ับ 
ความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน 
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  ขอ้ 23   ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ให้บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในลกัษณะดงัต่อไปน้ี โดยใชว้ิธีการ
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
  (1)  เปิดเผยจ านวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  (2)  เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

  ขอ้ 24   บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีการรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนโดยผูร้ับรองมูลค่าที่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบุคคลที่ไดร้ับการข้ึนทะเบียนจากส านกังานให้เป็นผูร้ับรองมูลค่า 
  (2)  ไม่มีส่วนไดเ้สียอนัมีนยัส าคญักบับริษทัจดัการจนท าให้ขาดความเป็นอิสระใน
การท าหนา้ที่รับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  เวน้แตบ่ริษทัจดัการไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวให้คณะกรรมการกองทุนทราบและไดร้ับความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุนแลว้ 

หมวด 4 
การจดัท าและส่งรายงานต่อส านกังาน 

_______________ 

  ขอ้ 25   ในการจดัการกองทุน ให้บริษทัจดัการจดัท าและส่งรายงานการจดัการกองทุน
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  รายงานรายละเอียดของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นที่ทุกกองทุนลงทุนเป็นรายเดือน 
โดยให้จดัส่งภายในวนัที่ 20 ของเดือนถดัไป 

(2)  รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนเป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่งภายใน
วนัที่ 20 ของเดือนถดัไป 
  (3)  รายงานรายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปล่ียนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจา้ง 
ของทุกกองทุนเป็นรายเดือน โดยให้จดัส่งภายในวนัที่ 20 ของเดือนถดัไป 
  (4)  รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนเป็นรายไตรมาส โดยให้จดัส่งภายใน 
วนัที่ 20 ของเดือนถดัจากเดือนสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
  การจดัส่งรายงานตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการกระท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ส านกังานจดัไว ้โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  

  ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและส่งรายงานรายเดือนให้แก่ลูกคา้ตามประกาศ
สมาคมบริษทัจดัการกองทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัลูกคา้ 
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  ในการจดัท ารายงานรายเดือนตามวรรคหน่ึง ให้บริษทัจดัการเปิดเผยอตัราการลงทุน
สูงสุดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที่ระบุไวใ้นแผนการลงทุน ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ี 
ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับต า่กว่า
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้หรือที่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

  ขอ้ 27   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิงานก ากบัดูแลธุรกิจกองทุน ให้บริษทัจดัการ 
จดัท าและส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงานจดัการกองทุนตามที่ส านกังานร้องขอ โดยจดัส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส านกังานจดัไว ้และด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

  ขอ้ 27/1   ในกรณีของกองทุนหลายนายจา้ง  ให้บริษทัจดัการส่งสรุปขอ้มูลส าคญั 
ของนโยบายการลงทุนตามขอ้ 9(3) และที่ไดท้บทวนตาม (4) ต่อส านกังานภายใน 45 วนันบัแต่ 
วนัส้ินงวด 6 เดือนของทุกปีปฏิทิน และในกรณีที่ขอ้มูลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั   
ให้บริษทัจดัการปรับปรุงสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัและจดัส่งให้ส านักงาน
โดยไม่ชกัชา้ดว้ย 
  การจดัส่งสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ให้กระท าผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานจดัไว ้โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตัิของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

กองทุนหลายนายจา้งตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงกองทุนหลายนายจา้งที่มีนายจา้ง 
เป็นบริษทัในเครือเดียวกนัร่วมกนัจดัตั้งกองทุน 

ขอ้ 28   ใหบ้ริษทัจดัการส่งส าเนางบการเงินตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี  
พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป และรายงานการสอบบญัชีตามขอ้ 12 ให้ส านกังานภายใน 5 เดือนนบัแต่ 
วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุน และแสดงไวท้ี่ท าการของกองทุนเพื่อให้สมาชิก 
กองทุนตรวจดูไดด้ว้ย 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 52/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 5 
การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ี 

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
ผิดนดัช าระหน้ี 

_______________ 

  ขอ้ 29   ในการจดัการกองทุน หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า 
ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ให้บริษทัจดัการด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  เวน้แต่ส านกังานจะผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน 

  ขอ้ 30   บริษทัจดัการจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน
ไดต้่อเมื่อไดร้ะบรุายละเอียดเก่ียวกบัการรับช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุน 
ขอ้บงัคบักองทุน หรือไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน และก่อนการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ ง บริษทัจดัการตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่า ในขณะนั้น 
การรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกว่าการถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้อง 
  ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งระบุ
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นที่กองทุนจะไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่าของทรัพยสิ์น 
ประมาณการค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยสิ์น และ
ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้ พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  รวมทั้ง
ตอ้งจดัให้มีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงให้เห็นไดว้่ามีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดข้ึน  
  (2)  บทวเิคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษทัจดัการจดัท าข้ึนซ่ึงแสดงถึง
พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารหน้ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้

  ขอ้ 31   เมื่อบริษทัจดัการไดร้ับทรพัยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 
เพื่อกองทุน  ใหบ้ริษทัจดัการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ี
หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง วนัที่บริษทัจดัการไดร้ับทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  
พร้อมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นที่ไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว 
มูลค่าทรัพยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการกองทุนภายในวนัที่ 
20 ของเดือนถดัจากเดือนที่ไดร้ับทรัพยสิ์นนั้นมา 
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  ขอ้ 32   ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดราคาทรัพยสิ์นที่กองทุนไดร้ับมาจากการรับช าระหน้ี
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ที่สมาคมก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 33   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นที่ไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการอาจมีไว้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนได้ 
  (2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการตอ้ง
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัที่กองทุนไดร้ับทรัพยสิ์นนั้นมา  เวน้แต่จะไดร้บั 
ความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งน้ี ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้
  ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น ให้บริษทัจดัการจ่ายจากทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

หมวด 6 
การใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหลกัทรัพยข์องลูกคา้ 

_______________ 

  ขอ้ 34   ในกรณีที่บริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน  หากลูกคา้ไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหลกัทรัพยข์อง
บริษทัดังกล่าว ให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามข้อ 11 ของประกาศที่ สน. 9/2564 โดยอนุโลม  
และแจง้ให้ลูกคา้ทราบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ งผ่านช่องทางหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่ท าให้มัน่ใจไดว้่าลูกคา้
สามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยวิธีที่บริษทั
จดัการไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้

  ขอ้ 35   ในกรณีที่บริษทัจดัการไดล้งทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทุน และลูกคา้ไม่ไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหลกัทรัพย์
ของบริษทัดงักล่าว  บริษทัจดัการตอ้งเสนอความเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงให้คณะกรรมการ
กองทุนทราบ หรือขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใชสิ้ทธิออกเสียงแทน 
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หมวด 7 
การจดัการทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศให้กองทุน 

_______________ 

  ขอ้ 36   ในการจดัการทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศให ้ใหบ้ริษทัจดัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น 
ที่มีผูอุ้ทิศให้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมก าหนด
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 37   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศใหก้องทุนตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนได ้บริษทัจดัการจะมีไว ้
ซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนก็ได้ 
  (2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ บริษทัจดัการตอ้ง
จ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัที่ไดร้ับทรัพยสิ์นนั้นมา หรือภายใน 2 ปีนบัแต่วนัที ่
พน้ก าหนดระยะเวลาที่ผูอุ้ทิศให้ระบุห้ามมิให้กองทุนจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว แลว้แต่กรณี  เวน้แต่
จะไดร้ับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งน้ี ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการ 
อาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได้ 
  ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพยสิ์น ให้บริษทัจดัการจ่ายจากทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

หมวด 8 
หลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการจดัการกองทุน 

ที่มีหลายนโยบายการลงทุน 
_______________ 

  ขอ้ 38   ในการจดัการกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้บริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุนแทนการด าเนินการในส่วนของกองทุนทั้งกองทุน 
  (1)  การค านวณมูลค่าต่อหน่วยตามขอ้ 18 และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
  (2)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนตามขอ้ 23  
  (3)  การรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามขอ้ 24 
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  ขอ้ 39   ในการจดัการกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน ให้บริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละนโยบายการลงทุนที่บริษทัจดัการรับจดัการดว้ย 
  (1)  การเปิดเผยขอ้มูลเมื่อมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนแลว้ตามขอ้ 3 
  (2)  การจดัท าและส่งรายงานต่อส านักงานตามขอ้ 25 วรรคหน่ึง (2) และ (4) 
  (3)  การจดัท าและส่งรายงานอ่ืนใดให้แก่ลูกคา้ 
  (4)  การจดัท าและการเก็บรักษางบการเงินตามขอ้ 28 
  (5)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นที่ไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนตามขอ้ 30 
  (6)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศให้กองทุนตามขอ้ 37 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

  ขอ้ 40   ใหบ้รรดาค าส่ังและหนงัสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบตัิตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558   
หรือที่ใชบ้งัคบัอยู่ตามบทเฉพาะกาลของประกาศดงักล่าว ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุน 
ตามประกาศน้ี ซ่ึงใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัที่ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้
กับขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกว่าจะได้มีค าส่ังและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบติั 
ตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

  ขอ้ 41   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 87/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
กองทุนตามประกาศน้ี ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 


