
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน

สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (กอง UI) 



-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน.          /2561 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 

ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 

(ฉบับที่        ) 
    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 15/2560  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   
  “ข้อ 5/1   เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามสิทธิ 
ที่พึงได้รับ และเพื่อให้มีมาตรฐานการด าเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในเร่ืองดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการถือปฏิบัติได้ 
  (1)  การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเมื่อเกิดการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าผิด 
  (2)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (3)  การควบหรือรวมกองทุนรวม 
  (4)  การรับช าระหนี้ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนรวม 
  (5)  การด าเนินการให้กองทุนรวมเปิดด ารงสภาพคล่องและวิธีปฏิบัติในกรณีที่ 
ไม่สามารถด ารงสภาพคล่องได้ตามที่ก าหนด 
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  (6)  ข้อก าหนดอ่ืนใดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง 
ผู้ลงทุน หรือเพื่อให้มีมาตรฐานการด าเนินงานเป็นอย่างเดียวกัน” 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 



-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2561 
เร่ือง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานและการจัดการ 

ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12 วรรคหนึ่ง (6) แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน 
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 
6 กันยายน พ.ศ. 2556  และข้อ 5 วรรคสาม ประกอบกับข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 15/2560  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  และข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.          /25    เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง
และจัดการของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่    )  
ลงวันที่                                                  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2560  เร่ือง ระบบงานและการรายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของ 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน 
รายใหญ่พิเศษตามประกาศการจัดตั้งและจัดการกองทุน UI 
  “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
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  “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะ 
ในท านองเดียวกันรวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็น
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
  “ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง”  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินหรือ
สัญญาซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย 
โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
  (1)  ท าให้การช าระหนี้ที่ก าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญาดังกล่าวไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากปัจจัยอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น เช่น 
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
  (2)  มีลักษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สัมพันธก์ับตราสารทางการเงินหรือ
สัญญาดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ 
  (3)  เป็นผลให้สถานะความเสี่ยงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงินหรือสัญญา
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ 
  “การลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   การลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)  
  “มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวน 

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้นวันท าการที่ค านวณนั้น 

  “วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

  “วันท าการ”  หมายความว่า   วันเปิดท าการตามปกติของบริษัทจัดการ 
  “ประกาศการจัดตั้งและจัดการกองทุน UI”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทน. 15/2560  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  “ประกาศการจัดการกองทุนทั่วไป”  หมายความว่า   ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 87/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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  ข้อ 3   ข้อก าหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ ก าหนดขึ้นเพื่อให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และประกาศการจัดตั้งและการจัดการกองทุน UI ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก าหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  (1)  การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหมวด 1 
  (2)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามหมวด 2 
  (3)  ระบบงานและการรายงานการท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ให้เป็นไปตามหมวด 3  
  (4)  การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหมวด 4 
  (5)  ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหมวด 5 

หมวด 1 
การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
    

  ข้อ 4   ให้บริษัทจัดการค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง  ทั้งนี้ การก าหนดความถี่ในการด าเนินการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
ของกองทุนรวมและค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  (1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อย 
ในวันดังนี้ 

(ก)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(ข)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันท าการ
ถัดไป 

(ค)  ค านวณทุกสิ้นวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

(2)  ค านวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้ 
(ก)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการก่อนวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และประกาศ

ภายในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
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(ข)  ค านวณทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ 
วันดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคา และประกาศภายในวันท าการถัดไป 

หมวด 2 
การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

    

  ข้อ 5   ให้บริษัทจัดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 
5 วันท าการ  เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการจัดการกองทุนรวม  ทั้งนี้ ระยะเวลาที่
ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 

หมวด 3 
ระบบงานและการรายงานการท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญ 

    

  ข้อ 6   ความในหมวดน้ีให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
ในธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
  (1)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (2)  การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  การขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อประโยชน์ใน 
การจัดการลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ค าว่า “การท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญ”  
หมายความว่า   การท าธุรกรรมของกองทุนรวมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1)  การท าธุรกรรมที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมีมูลค่า 
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ที่เกิดจากการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4)  
รวมกันดังนี้ 
        (ก)  เกินกว่า 2 เท่าของตัวชี้วัดของกองทุนรวม (benchmark) ส าหรับกรณีที่เป็น 
การค านวณโดยใช้วิธี relative VaR approach 
        (ข)  เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส าหรับกรณีที่เป็น 
การค านวณโดยใช้วิธี absolute VaR approach 
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  (2)  การท าธุรกรรมโดยมีมูลค่าการท าธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) หรือ (4)  
รวมกันแล้วเกินกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ทั้งนี้ โดยกองทุนรวม  
ต้องไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

  ข้อ 7   บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญ โดยระบบงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุม 
ในเร่ืองการติดตามและประเมินผลขาดทุน รวมถึงการจ ากัดผลขาดทุนด้วย  

  ข้อ 8   ให้บริษัทจัดการจัดท าและจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 
  (1)  ข้อมูลฐานะการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง 
  (2)  บทวิเคราะห์และค าอธิบายเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง  
  (3)  รายงานมูลค่าความเสียหายสูงสุด (VaR)  
  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการจัดท าและ 
จัดส่งรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทินด้วย  

  ข้อ 9   ในการจัดส่งรายงานตามข้อ 8 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง 
ไปพร้อมกับรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องจัดส่งให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน ทุกรอบระยะเวลาบัญชีหรือทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 12 
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 10   ให้บริษัทจัดการจัดท าและจัดส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญดังต่อไปนี้ต่อส านักงานเป็นรายเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
  (1)  รายงานมูลค่าความเสียหายสูงสุด (VaR)  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายงาน 
ดังกล่าวเป็นรายเดือนบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการด้วย  

 (2)  รายงานผลการทดสอบผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุน 
หากเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญ (stress test) 

  ข้อ 11   ในการจัดส่งรายงานตามข้อ 8 และข้อ 10 ต่อส านักงาน ให้บริษัทจัดการจัดส่ง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงานจัดไว้ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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หมวด 4 
การจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 

    

  ข้อ 12   ในการจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลา
บัญช ีและทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทินตามข้อ 3 แห่งประกาศ
การจัดตั้งและจัดการกองทุน UI ประกอบกับข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 37 แห่งประกาศการจัดการกองทุน
ทั่วไป ให้บริษัทจัดการด าเนินการจัดส่งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส านักงานภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบระยะเวลา 6 เดือน แล้วแต่กรณี 

หมวด 5 
ระบบงานเพิ่มเติมส าหรับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

    

  ข้อ 13   ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานเพิ่มเติมในการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence process) 
เกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากองทุนต่างประเทศนั้นมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 

  ข้อ 14   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /25   
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 

(ฉบับที่        ) 
    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 7 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2554  เร่ือง รายละเอียดโครงการ 
จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
  “ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวที่ก าหนดใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ให้แสดงข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย” 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์ที่ผ่านการ

พิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์   2   แล้ว                

เมื่อวันที่  24/09/2018  CSDS เลขที่  78/2561... 

ครั้งที่  1  ผ่านทาง.....CSDS…                … 



-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2561 
เร่ือง  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
(ฉบับที่        ) 

    

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 5/1 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   
  “ข้อ 5/1   ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
มีการก าหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ ไว้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล 
กองทุนรวมด้วย 
  (1)  การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน” 

  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์ที่ผ่านการ
พิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์   2   แล้ว                
เมื่อวันที่  24/09/2018  CSDS เลขที่  78/2561... 
ครั้งที่  1  ผ่านทาง.....CSDS…                … 


