
-ร่าง- 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2561 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
และกองทุนส่วนบุคคล 

(ฉบับที่        ) 
_____________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ข้อ 8(1) และ (6) และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ส านักงานออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 22 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(3)  วงเงินสูงสุดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยินยอมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ในวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ต้องไม่เกินวงเงินดังนี้  ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมด้วย 
 (ก)  วงเงินรายบุคคลตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด  

 (ข)  วงเงินรวมของกองทุนรวมให้เป็นไปตามอัตราส่วนของการลงทุนใน

ทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการกองทุนรวม

ก าหนด”   

  ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 9 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ ข้อ 148/1 ข้อ 148/2 ข้อ 148/3 ข้อ 148/4 ข้อ 148/5 ข้อ 148/6 
ข้อ 148/7 และข้อ 148/8 ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวม แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ที่ผ่าน 

การพิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์   2   แล้ว  

เมื่อวันที่ 24/09/61                         
CSDS เลขที ่  47/2561.......... 

ครั้งที่  1  ผ่านทาง.....CSDS……………… 
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

“หมวด 9   
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ 
______________ 

  ข้อ 148/1   ในหมวดน้ี 

  “กองทุนรวมตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่

มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งก าหนดราคา 

หน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา 

  ข้อ 148/2   ในการจัดการกองทุนรวมตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่  

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป  

ของภาค 2 การจัดการกองทุนรวม  เว้นแต่มีบทบัญญัติตามหมวดนี้ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ   

ส่วนที่ 1   

การค านวณจ านวนหน่วยลงทุนโดยใช้ราคาหน่วยลงทุนคงที่ 

______________ 

  ข้อ 148/3   ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ก าหนดราคา
หน่วยลงทุนคงที่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืน ให้คงที่
ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
  (2)  ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม  
  (3)  เพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน เพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่  

เว้นแตโ่ครงการจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

  ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ใช้ทศนิยมอย่างน้อย 10 ต าแหน่ง และหากมีมูลค่าคงเหลือให้ใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมให้ผู้ถือ  
หน่วยลงทุนแต่ละราย คร้ังละไม่เกินกว่า 0.01 บาท โดยเรียงตามมูลค่าการถือหน่วยลงทุนสูงสุด 
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  ข้อ 148/4   ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยจ านวนหน่วยลงทุนดังกล่าว และแจ้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ทราบโดย
วิธีการใด ๆ 
  (1)  ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
ผู้ลงทุน 
  (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ เมื่อได้รับการร้องขอ 

ส่วนที่ 2   
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

______________ 

  ข้อ 148/5   ในส่วนนี้ 

  วันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  หมายความว่า   วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนในเวลา

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ  

  ข้อ 148/6   ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้  

  (1)  ขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดที่มีค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุน

คงที่ โดยการรับช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนให้ด าเนินการในวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าว 

  (2)  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในราคา

หน่วยลงทุนคงที่ โดยการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน และการยกเลิกจ านวน

หน่วยลงทุนให้ด าเนินการดังนี ้

 (ก)  กรณีทีก่ารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดขึ้นในเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ให้ด าเนินการดังนี้  

  1.  กรณีที่การรับซื้อคืนอยู่ภายในวงเงินตามข้อ 22(3) ใหช้ าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจ านวนหน่วย

ลงทุนในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  2.  กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ช าระค่าขายคืน 

หน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันส่งค าสั่ง
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ขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าว 

 (ข)  กรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเกิดขึ้นหลังเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 

จนถึงเวลาเร่ิมต้นของเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ให้ด าเนินการ

ดังนี้  

  1.  กรณีที่การรับซื้อคืนอยู่ภายในวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ

ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  2.  กรณีที่การรับซื้อคืนเกินกว่าวงเงินตามข้อ 22(3) ให้ช าระค่าขายคืน 

หน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในสองวันท าการถัดจากวันส่ง

ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนในสองวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าว 

  ข้อ 148/7   ในกรณีที่มีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนก่อนรักษาราคาหน่วยลงทุนให้

เป็นราคาคงที่  หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญเป็นอัตรา

ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนคงที่ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนดส่วนได้เสียของผู้ถือ

หน่วยลงทุนส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมไว้ในโครงการให้ชัดเจน 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทุกรายอย่างเป็นธรรม ตลอดจนไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนที่เหลืออยู่ 

ส่วนที่ 3   
การด าเนินการเมื่อจ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

______________ 

  ข้อ 148/8   ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจ านวนไม่ถูกต้อง 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้  
  (1)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อการรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่  หาก
มูลค่าดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าที่ถูกต้อง ให้น าบทบัญญัติในส่วนที่ 3 
การด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ของหมวดที่ 1 หลักเกณฑ์
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ทั่วไป ในภาค 2 การจัดการกองทุนรวมมาใช้บังคับ เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนเป็นไป
ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
  (2)  ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องเกิดขึ้นภายหลังจากการรักษาราคา 
หน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงที่ ให้ปรับปรุงจ านวนหน่วยลงทุน เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจ านวน 
หน่วยลงทุนเป็นไปตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป” 

  ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


