
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 

ร่างประกาศเกี่ยวกับการช าระบัญชี 
 



- ราง - 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทน.          /2561 
เรื่อง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

(ฉบับที่        ) 
______________________ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

  ขอ 1   ใหยกเลิก 
   (1)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 76/2552  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
   (2)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 34/2553  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553   
  (3)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2558  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558   
  (4)  ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 50/2561  เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที ่4 ) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

  ขอ 2   ในประกาศนี้ 
  “บริษัทจัดการ”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
   “ผูถือหนวยลงทุน”  หมายความวา   ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน 
ผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม รวมถึงผูรับโอนสิทธิเรียกรองในหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน 
ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม และผูรับโอนสิทธิเรยีกรองดังกลาว 
ในทอดตอ ๆ ไปทุกทอด ซึ่งผูชําระบัญชีไดตรวจสอบหลักฐานการโอนแลววาชอบดวยกฎหมาย 
  “วันทําการ”  หมายความวา   วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
   “เจาหนี้”  หมายความวา   เจาหนีซ้ึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีหรือเอกสารหลักฐานของ 
กองทุนรวม 
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  “ลูกหนี”้  หมายความวา   ลูกหนี้ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีหรือเอกสารหลักฐานของ 
กองทนุรวม 

ขอ 3   ประกาศนี้มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีประกาศคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทุน กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวมนั้นไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ 4   บริษัทจัดการอาจทําหนาที่ชําระบัญชีกองทุนรวมใดภายใตการจัดการของ 
บริษัทจัดการนั้นได หรือจะแตงตั้งบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเปนผูชําระบัญชีของ 
กองทุนรวมก็ได  ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูชําระบัญชีของกองทุนรวม 

  ขอ 5   เมื่อบริษัทจัดการไดแตงต้ังผูชําระบัญชีแลว ใหบริษัทจัดการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (1)  สงมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนรวมที่ผานการรบัรอง 
โดยบริษัทจัดการน้ัน  รวมทั้งดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมสงมอบบัญชีและ 
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนรวมใหแกผูชําระบัญชีภายใน 5 วันทําการนับแตวันเลิกกองทุนรวม 
  (2)  สงมอบงบการเงินของกองทุนรวม ณ วันเลิกกองทุนรวมที่ผานการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชีของกองทุนรวมและผานการรับรองโดยบรษิัทจัดการนั้นใหแก 
ผูชําระบัญชีภายใน 15 วันทําการนับแตวันเลิกกองทุนรวม  เวนแตกรณทีี่เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังกลาวภายใน 30 วันทําการนับแตวันเลิกกองทุนรวม 
   ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร สํานักงานอาจพิจารณาผอนผันกําหนดเวลา 
การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได  

  ขอ 6   ใหผูชําระบัญชีมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (1)  เก็บรวบรวมและตรวจรับทรัพยสินของกองทุนรวมหรือที่กองทุนรวมมีสิทธ ิ
จะไดรับจากบุคคลอื่น 
  (2)  จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร  
หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชยหรือบรษิัทเงินทุน 
  (3)  ชําระหนี้ในนามกองทุนรวม และชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน  
เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี รวมทั้งคาใชจายอื่นซึ่งตองเสียในการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

การชําระคาธรรมเนียม คาภาระติดพัน และคาใชจายอื่นซึ่งตองเสียในการชําระบัญชี 
ของกองทุนรวมตาม (3) วรรคหนึ่ง ใหชําระกอนการชําระหนี้รายอื่น 
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  (4)  แบงและจัดสงเงินหรอืทรัพยสินที่เหลืออยูภายหลังดําเนินการตาม (3) ใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน  
  (5)  ดําเนินการวางทรัพยใหกับเจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่ยังไมไดรับ 
ชําระหนี้ หรือไมยื่นเช็คแกธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับ  
  (6)  จดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกับสํานักงาน 
  (7)  ดําเนินการโอนทรัพยสินคงคางภายหลังจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวใหแก
สํานักงาน 
  (8)  ดําเนินการอื่นใดเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น   
  ในการจาํหนายทรัพยสินของกองทุนรวมตาม (2) ผูชําระบัญชีสามารถมอบหมายให
บริษัทจัดการเปนผูดําเนินการ และในกรณีที่มีเหตจุําเปนและสมควรทําใหไมสามารถจําหนายทรัพยสิน 
ของกองทุนรวมได ใหผูชําระบัญชี บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมนั้นรวมกัน
พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินดังกลาวตามที่เห็นสมควร โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ 
กองทุนรวมจะไดรับเปนสําคัญ 

  ขอ 7   ใหผูชําระบัญชีฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมน้ัน โดยผูชําระบัญชีเปนผูสั่งรบัและจายทรพัยสินดังกลาว 

  ขอ 8   ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูชําระบัญชีไดรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ของกองทุนรวมตามขอ 5(1) ใหผูชําระบัญชีดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1)  แจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ของกองทุนรวมยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชีภายใน  
10 วันทําการนับแตวันที่เจาหนี้ไดรับหนังสือดังกลาว 
  (2)  แจงเปนหนังสือใหลูกหนีข้องกองทุนรวมชําระหนี้แกผูชําระบัญชีภายในเวลา 
อนัควรและตดิตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่กองทุนรวม 
จะไดรับเปนสําคัญ 
  การจัดสงหนังสือตามวรรคหนึ่ง ใหผูชําระบัญชีจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
หรือโดยวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานการตอบรับ 

  ขอ 9   ใหผูชําระบัญชีดําเนินการดงัตอไปนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับแตวันเลิก
กองทุนรวม  เวนแตเปนกรณีที่มีการวางทรัพยหรือไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
  (1)  จัดสงสําเนาเอกสารที่แสดงถึงจํานวนเงินหรือทรัพยสินตอหนวยลงทุนที่จายคืน 
ผูถือหนวยลงทุนโดยจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนไมชากวาวันทีจ่ัดสงเงินหรอืทรัพยสินตามขอ 6(4) 
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  (2)  จัดสงสําเนางบการเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือเผยแพรบนเว็บไซตของ 
บริษัทจัดการภายใน 45 วันนับแตวันจัดสงเงินหรือทรัพยสินงวดสุดทายใหแกผูถือหนวยลงทุน   
เวนแต กรณีที่เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ใหบรษิัทจัดการดําเนินการดังกลาวพรอมกับ 
การจดัสงสําเนาเอกสารตาม (1) 

งบการเงินตาม (2) ตองเปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
จากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีในตลาดทุน สําหรับระยะเวลานับแตวัน 
เลิกกองทุนรวมจนถึงระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการกอนวันจัดสงเงินหรือทรัพยสินงวดสุดทายใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน โดยครบถวนดังน้ี  
          (ก)  งบรายรับและรายจาย 
        (ข)  งบรายไดและคาใชจาย 
         (ค)  งบแสดงสวนของผูถือหนวยลงทุน 
        การจัดสงสําเนางบการเงินสําหรับกองทุนรวมที่บรษิัทจดัการไดแบงและจัดสง 
เงินหรือทรัพยสินทั้งหมดใหแกผูถือหนวยลงทุนแลวภายในวันเลิกกองทุนรวม ใหใชงบการเงิน 
สําหรบัขอมูล ณ วันเลิกกองทุนรวมแทน 
  ในกรณีที่มีเหตุจาํเปนและสมควร สํานักงานอาจพิจารณาผอนผันกําหนดเวลา 
การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได 
  ในกรณีที่ผูชําระบัญชีไดรับการผอนผันตามวรรคสองจากสํานักงาน ใหผูชําระบัญชี
จัดสงรายงานการชําระบัญชีและความคืบหนาในการชําระบัญชีใหสํานักงานทราบเปนรายเดือน 
จนกวาการชําระบัญชีจะเสรจ็สิ้น โดยสํานักงานอาจสั่งใหผูชําระบัญชีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 
เพือ่เรงรัดการชําระบัญชีตามที่เห็นสมควร  เวนแตกรณทีี่กองทุนรวมมีลูกหนี้ผดินัดชําระหนี้ตอ 
กองทุนรวม ใหผูชําระบัญชีจัดสงรายงานดังกลาวตอสํานักงานเฉพาะเมื่อไดรับชําระหนี้ โดยใหจัดสง
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับชําระหนี้ในแตละคร้ัง 

  ขอ 10   ในกรณีที่ตองมีการวางทรพัยตามขอ 6(5) ใหผูชําระบัญชีวางเงินหรือทรัพยสิน
ตามจํานวนหน้ีหรือจํานวนเงินตามเช็ค แลวแตกรณ ีณ สํานักงานวางทรัพย และแจงเปนหนังสือโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับเพื่อใหเจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทุน
ทราบถึงการวางทรัพย  ทั้งนี้ ภายใน 1 ปนับแตวันเลิกกองทุนรวม 
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  ผูชําระบัญชีตองดําเนินการใด ๆ ตามความจาํเปนเพื่อใหสํานักงานเปนผูมีสิทธิถอนเงิน
หรือทรัพยสินที่วางไวซึ่งเจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทนุมิไดเรียกเอาภายใน 10 ปนับแตวันที่ไดรับคําบอกกลาว
การวางทรพัย ในฐานะที่เปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม 

  ขอ 11   ใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อผูชําระบัญชีดําเนินการจัดสงเอกสารตามขอ 9  
และวางทรัพยตามขอ 10 (ถามี) ครบถวนแลว 

  ขอ 12   ใหผูชําระบัญชียื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมพรอมทั้งจัดสงรายงาน 
ผลการชําระบัญชีตอสํานักงานตามแบบที่จัดไวในระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานภายใน  
30 วันนับแตวนัที่การชําระบัญชีเสร็จสิ้น  

  ขอ 13   ในกรณีที่ผูชําระบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม  
ใหผูชําระบัญชีสงมอบรายงานการชําระบัญชีเทาที่ไดดําเนินการไปแลวพรอมทั้งเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของกองทุนรวมใหบรษิัทจัดการทันที และใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 
  (1)  แตงตั้งผูชําระบัญชีรายใหมเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนภายใน 10 วันทําการนับแต 
วันที่ไดรับแจงจากผูชําระบัญชีรายเดิมวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
  (2)  แจงการแตงตั้งผูชําระบัญชีรายใหมเปนหนังสือใหสํานักงานทราบ 
  (3)  สงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของกองทุนรวมและรายงานการชําระบัญชีเทาท่ี 
ไดดําเนินการไปแลวใหแกผูชําระบัญชีรายใหมภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงตั้งผูชําระบัญชีรายใหม 
  ในกรณีที่มีเหตุจาํเปนและสมควร สํานักงานอาจพิจารณาผอนผันกําหนดเวลา 
การปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได 

  ขอ 14   ใหผูที่ประสงคจะไดรับการผอนผันตามขอ 5 ขอ 9 และขอ 13 ยื่นคําขอตอ
สํานักงาน  พรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผอนผันตามที่ระบุในคูมือสําหรับประชาชน  
   ใหสํานักงานพิจารณาคําขอผอนผันใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่สํานักงาน 
ไดรับเอกสารหลักฐานที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชน  

  ขอ 15   เมื่อสํานักงานรับจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว ใหผูชําระบัญชีจัดสงสําเนา
เอกสารแสดงการรับจดทะเบียนดังกลาวใหแกบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน และสงมอบบัญชี
และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกบรษิัทจดัการเก็บรักษาเปนระยะเวลาไมนอยกวา  
10 ปนับแตวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 
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  ขอ 16   ใหบรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 76/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่  
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  และที่แกไขเพิ่มเตมิ ซึ่งใชบังคับอยูในวนักอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ยังคง 
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวาจะไดมีประกาศ คําสั่ง  
และหนังสือเวียน ที่ออกหรอืวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใชบังคับ 

  ขอ 17   ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่           เปนตนไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  
      
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 


