
 

 

-ร่าง- 
ประกาศแนวปฏิบัติ 

      ที่ นป.          /256158 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการก าหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวม 

ตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่กรณีที่เกิด 
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน 

อย่างมีนัยส าคัญ 
_______________________ 

  ตามที่ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  
สน. 87/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่  
17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (“ประกาศ ที่ สน.87/2558”)  ก าหนดใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด 
ส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวม 
ตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ไว้ในโครงการให้ชัดเจน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ส านักงานโดยอาศัยอ านาจตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558  เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.        /2561  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่    ) ลงวันที่               พ.ศ. 2561  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามเอกสาร 
ฉบับนี้ 

  ข้อ 1   ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่อย่างมีนัยส าคัญเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา 
หน่วยลงทุนคงที่ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับสิทธิ
ประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมดังกล่าวในโครงการไว้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเป็น
ธรรม ตลอดจนไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนที่เหลืออยู่ตามแนวทางปฏิบัตินี้

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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จนครบถ้วน ส านักงานจะพิจารณาว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามประกาศ ที่ สน.87/2558  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการแตกต่างจากแนวทางปฏิบัตินี้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการด าเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์ หลักการและข้อก าหนดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

  ข้อ 2   แนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดส่วนได้เสียของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมตลาดเงินที่ก าหนดราคา
หน่วยลงทุนคงที่ส าหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญตามที่
ก าหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้   

ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่                                             เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  
 
 
 
                     (นายรพี  สุจริตกุล) 
                    เลขาธิการ 
                     ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  



 

 

           ภาคผนวก 

บทน า 

ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการ 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (“ประกาศที่ ทน. 89/2558”) ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เร่ือง  หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
(“ประกาศที่ สน. 87/2558”)  ก าหนดให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดแนวทาง (guideline)  
การปฏิบัติในรายละเอียดของข้อก าหนดตามประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศ  นั้น 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นของผู้ประกอบธุรกิจ  ส านักงานโดยอาศัย
อ านาจตามข้อ 9(2) ของประกาศที่ ทน. 89/2558 ประกอบกับข้อ 148/7 ของประกาศที่ สน. 87/2558  
จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามเอกสารฉบับนี้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับตามแนวทางปฏิบัตินี้  
ส านักงานจะพิจารณาว่าผู้ประกอบธุรกิจได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว  ทั้งนี้  หากผู้ประกอบ
ธุรกิจด าเนินการต่างจากแนวปฏิบัตินี้  ผู้ประกอบธุรกิจมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการด าเนินการ
นั้นยังคงอยู่ภายใต้หลักการและข้อก าหนดของหลักเกณฑ์ 



2 
 

 

การก าหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ขายและรับเงินคืนในวันท าการขายคืนหน่วยลงทุน 

เน่ืองจากกองทุนรวมตลาดเงินที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนคงที่ (MMF constant NAV) เป็นกองทุนรวม 
ที่มีราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา  ดังนั้น หากมีการขายคืน MMF constant 
NAV โดยผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนในวันท าการขายคืนหน่วยลงทุน (“วันที่ T”) บลจ. จะต้อง 
ลดจ านวนหน่วยลงทุนทันที โดยส านักงานและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้วางแนวทางการร่วมรับ
ประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันที่ T ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรม 
กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ดังนี้ 

1. กรณีผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ : ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งได้ขายคืนและได้รับเงินไปแล้วในวันที่ T ไม่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในวันที่ T  เน่ืองจากได้มีการลดหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะน าเฉพาะจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่เหลืออยู่มาค านวณ NAV ต่อหน่วย ก่อนที่จะเข้าสู่การด าเนินการปรับให้เป็นมูลค่าคงที่ 

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ NAV อย่างมีนัยส าคัญ1 เช่น ตราสารหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
(default) หรืออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ : ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย (รวมถึงรายที่ได้ 
ขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ T และ บลจ. ได้ลดหน่วยลงทุนไปแล้ว) จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย  
(ต้องรับกรรม) โดย บลจ. จะน าจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่และจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้ท าการลด 
หน่วยลงทุนในวันที่ T มาค านวณ NAV ต่อหน่วย ก่อนที่จะเข้าสู่การด าเนินการปรับให้เป็นมูลค่าคงที่  

                                                        
1
 ราคาหน่วยลงทุนลดลงตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนล่าสุด 
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ตารางสรุปการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนในวันท่ี T 

          วันท่ี/เวลา 
   
 
กรณี 

cut-off time วงเงิน วันท่ีรับ
ช าระเงิน/ 
วันท่ีช าระ
เงินคืน 

วันท่ีเพิ่ม/ลด
จ านวน
หน่วย 

               ส่วนได้เสีย  
(พิจารณาเฉพาะหน่วยลงทุน 
ท่ีมีการซื้อหรือขายเพิ่มเติม 
กับกองทุน)  

ใน นอก ใน นอก ผลประโยชน์ 
(วันท่ี T) 

ความเสียหาย 
(วันท่ี T) 

1.ผู้ถือหน่วยซื้อ 1.1 ✓ - - - T T+1 X X 

1.2 - ✓ - - T+1 T+2 X X 

2.ผู้ถือหน่วยขาย 2.1 ✓ - ✓ - T T X ✓ 

2.2 ✓ - - ✓ T+1  
(ส่วนที่เกิน) 

T+1 ✓ ✓ 

2.3 - ✓ ✓ - T+1 T+1 ✓ ✓ 

2.4 - ✓ - ✓ T+2  
(ส่วนที่เกิน) 

T+2 ✓ ✓ 
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