
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 87/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 
(ฉบบัประมวล) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 6 ขอ้ 8 และขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 89/2558  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2    ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “บริษทัจดัการ” “บริษทัจดัการกองทุนรวม” “บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล”  
“สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” และ “ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบั 
บทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศการลงทุน 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การลงทุนของกองทุน 
  “วนัท าการ”  หมายความวา่   วนัเปิดท าการตามปกติของบริษทัจดัการ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 16/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี  
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน”  หมายความวา่   กองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพท่ีมีนโยบายการลงทุนมากกวา่ 1 นโยบาย โดยอาจจดัตั้งเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพนายจา้งเดียว 
หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพหลายนายจา้งก็ได ้
  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพนายจา้งเดียว”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจดัตั้งขึ้น 
เพื่อลูกจา้งของนายจา้งเพียงรายเดียว 
  “กองทุนส ารองเล้ียงชีพหลายนายจา้ง”  หมายความวา่   กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจดัตั้งขึ้น 
เพื่อลูกจา้งของนายจา้งหลายราย 
  “กองทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   กองทุนใดกองทุนหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  (2)  กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้ง 
ในรูปแบบบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  (3)  กองทรัสตห์รือกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
  “ฐานะการลงทุนสุทธิ” (net exposure)  หมายความว่า   มูลค่าการลงทุนสุทธิ 
ในทรัพยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญา  
ท่ีให้ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพยสิ์นนั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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ภาค 1 
ขอ้ก าหนดท่ีใชบ้งัคบักบัการจดัการกองทุนรวม 

และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
________________ 

หมวด 1 
ผูจ้ดัการกองทุน 

________________ 

  ขอ้ 3   ในหมวดน้ี 
  “พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   พนกังานของบริษทัจดัการท่ีทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

  ขอ้ 4   ในการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุน บริษทัจดัการตอ้งพิจารณาใหบุ้คคลท่ีไดรั้บ 
การแต่งตั้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัอ่ืน และตอ้งไม่เป็นผูจ้ดัการลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีด าเนินการในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักบัการด าเนินการ 
ของบริษทัจดัการ  เวน้แต่บริษทัจดัการแสดงไดว้า่มีการจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นได ้
  (2)  ในกรณีท่ีแต่งตั้งพนกังานของบริษทัจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทุน บุคคลดงักล่าว 
ตอ้งด ารงต าแหน่งท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  ต าแหน่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการจดัการลงทุน 
 (ข)  ต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ผูจ้ดัการของ 
บริษทัจดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
ท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

  ขอ้ 5   บริษทัจดัการตอ้งใหค้วามรู้หรือจดัอบรมแก่ผูจ้ดัการกองทุนและพนกังาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองดงัต่อไปน้ี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  (1)  กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
กฎหมายดงักล่าว 
  (2)  มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีส านกังานก าหนดหรือท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 
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  (3)  จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพท่ีสมาคมก าหนด 
  (4)  นโยบายและกฎระเบียบภายในของบริษทัจดัการ 
  ในกรณีท่ีมีการออกหรือแกไ้ขเพิ่มเติมเร่ืองตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทุนและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบขอ้มูลดงักล่าวดว้ยทุกคร้ัง 

 
หมวด 2 

การเปิดเผยขอ้มูลและการจดัท ารายงานของกองทุน 
________________ 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเปิดเผยตอ้งมีความ
ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่มีลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือเป็นการบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

  ขอ้ 6/1   ยกเลิก 

ภาค 2 
การจดัการกองทุนรวม 
__________________ 

  ขอ้ 7   ในภาคน้ี 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “มูลค่าหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัท าการท่ีค านวณนั้น 
  “ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี  
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 70/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 24) ลงวนัท่ี  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  “วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดไวใ้นโครงการ 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน 
กบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
  “มติพิเศษ”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
สามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
  “มติเสียงขา้งมาก”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  “กองทุนรวมเพื่อการออม”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศ 

การลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 1/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

________________ 

ส่วนท่ี 1 
ผูดู้แลผลประโยชน์ 
________________ 

  ขอ้ 8   การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่วา่เพราะเหตุใด บริษทัจดัการกองทุนรวม 
จะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังานก่อน 
  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยคุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบติัใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานทราบ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน 
  ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดแ้กไ้ขคุณสมบติัใหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตาม 
วรรคสอง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

ส่วนท่ี 1/1 
การก าหนดช่ือของกองทุนรวม 

___________________________ 

  ขอ้ 8/1   บริษทัจดัการตอ้งก าหนดช่ือของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

 
 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 23/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี  
16 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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ส่วนท่ี 2 
การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นและมูลค่าหน่วยลงทุน 

_________________ 

  ขอ้ 9   ในการจดัการกองทุนรวมปิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณและ 
ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ค  านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ 
  (2)  ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ี 
 (ก)  วนัท าการสุดทา้ยของเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  เวน้แต่ 
ในกรณีของกองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหป้ระกาศ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุด โดยใหเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย  ์
ภายในวนัท าการถดัไป 
 (ข)  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศ 
ภายในวนัท าการถดัไป 
 (ค)  วนัท าการก่อนวนัขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน  
โดยใหป้ระกาศภายในวนัขายหน่วยลงทุน 
  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนท่ีประกาศตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งใชต้วัเลข 
ทศนิยมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
  เวน้แตไ่ดก้ าหนดไวโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมประกาศ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์
เป็นตน้ และภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได้ 

  ขอ้ 10   ในการจดัการกองทุนรวมเปิด ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณและประกาศ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ 
  (2)  ค  านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคาดงักล่าว 
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  (3)  ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ี 
(ก)  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศ

ภายในวนัท าการถดัไป 
(ข)  วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมท่ีไม่เปิดให้ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ให้ประกาศมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

1.  วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  เวน้แต่กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2.  วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  
ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัเกินกวา่ 1 เดือน 

3.  วนัท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 
  (4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 
  การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหน่ึง (3) และ (4) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใชต้วัเลขทศนิยมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้ 
  (2)  ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม 
เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถ 
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้ 
  (3)  จดัใหมี้ขอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และ
สถานท่ีทุกแห่งท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณี 
ของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย
หรือไม่ก็ได ้

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 11   การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีกองทุนรวมปิด 
 (ก)  ค  านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
 (ข)  ค  านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการ 
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง  
โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
  (2)  กรณีกองทุนรวมเปิด 
 (ก)  ค  านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
 (ข)  ค  านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการ 
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ใหปั้ดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ใหต้ดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
 (ค)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (2) (ข) เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (2) (ข) 
 (ง)  ค  านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้
วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใหใ้ชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
  ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมน าผลประโยชน์นั้นรวมเขา้เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

  ขอ้ 12   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 9 และขอ้ 10  
เม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับ 
ค าสัง่ซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
  (2)  เม่ือมีเหตุท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลิกกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ 
ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 
การด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน  

หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
________________ 

  ขอ้ 13   ในส่วนน้ี 
  “การชดเชยราคา”  หมายความวา่   การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรือ 
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 
  “ราคาหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุน 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดมี้การประกาศ
มูลค่าดงักล่าวไปแลว้ หรือในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง  หากการ 
ไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมูลค่านอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา 
ท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนั 
ท าการนบัแต่วนัท่ีพบวา่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 (ก)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 (ข)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
 (ค)  สาเหตุท่ีท าใหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
 (ง)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ี 
ความไม่ถูกตอ้งมิไดมี้สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
  (2)  ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึง 
การค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแกไ้ขมูลค่าหรือราคา 
หน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มูลค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง 

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกตอ้งและไดมี้การประกาศ 
มูลค่าดงักล่าวไปแลว้ หรือในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการ 
ไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา
ท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  ค  านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
พบวา่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 
  (2)  ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นมีมูลค่า 
และคิดเป็นอตัราดงักล่าว 
 (ก)  จดัท ารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัให้เสร็จส้ิน 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบวา่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมูลค่าหรือราคา 
หน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
   รายงานตามวรรคหน่ึง (2) (ก) วรรคหน่ึง ใหมี้สาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 14(1)โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนรวมเปิด
ใหร้ะบุการด าเนินการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทน 
ขอ้มูลตามขอ้ 14(1) (ง) 
 (ข)  แกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ 
รับรองขอ้มูลในรายงานตามวรรคหน่ึง (2) (ก) 
 (ค)  ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบช่ือกองทุนรวม 
ท่ีมีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานตามวรรคหน่ึง (2) (ก) 
  ความในวรรคหน่ึง (2) (ค) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุน 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และไดป้ระกาศการแกไ้ขมูลค่าหน่วยลงทุน 
ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

  ขอ้ 16   นอกจากการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15 แลว้ ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้นไป และคิดเป็น 
อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี
เฉพาะวนัท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 
  (1)  จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 15  
วรรคหน่ึง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเม่ือพบวา่ 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
  (2)  ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 17 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการ 
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุน 
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ไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 15 วรรคหน่ึง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและ 
รายงานการชดเชยราคา 
  (3)  จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงาน
ดงักล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 15 วรรคหน่ึง (2) (ก)  
ใหส้ านกังานภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพร้อมส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

  ขอ้ 17   ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16(2) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมปฏิบติัดงัน้ี 
 (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   
   1.  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
   2.  หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน่ั้น
และจ่ายเงินของบริษทัจดัการกองทุนรวมเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี  
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 
 (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มจ านวน 
หน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน 
ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยูใ่หบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 
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  (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษทั 
จดัการกองทุนรวมปฏิบติัดงัน้ี 
 (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มจ านวน 
หน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
กบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 
 (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
   1.  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 
เป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
   2.  หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมี 
หน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงิน 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษทัจดัการกองทุนรวมเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่
แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนรวมเปิด  เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ 
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของ 
ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือ 
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจน าเงินชดเชยราคา 
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมชดเชยราคาให้แลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
  การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม 
วรรคหน่ึง (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (2) (ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงิน 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมเองแทนกองทุนรวมเปิดก็ได ้

  ขอ้ 18   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้ส าเนารายงานตามขอ้ 14(1) และขอ้ 15  
วรรคหน่ึง (2) (ก) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการกองทุนรวม เพื่อใหส้ านกังานสามารถตรวจสอบได ้

  ขอ้ 19   หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุน 
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีสาเหตุ 
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
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ส่วนท่ี 4 
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

________________ 

  ขอ้ 20   เวน้แต่จะมีประกาศก าหนดใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอ่ืนได ้ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  รับค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือขายคืน 
หน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีมีการสงวนสิทธิในการรับค าสั่ง 
ซ้ือหน่วยลงทุนไวใ้นโครงการ โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามกรณีท่ี 
สงวนสิทธิไวก้็ได ้
  (2)  ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือขายคืน 
หน่วยลงทุนดว้ยราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน
และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน ในวนัท าการถดัจาก 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าว 
  (3)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไวใ้นโครงการซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาดงัน้ี 
           (ก)  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการ  
Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด 
ตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to  
Approval, Valuation, and Operational Matters ซ่ึงอยูใ่น Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ 
Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers  
of ASEAN Collective Investment Schemes 
          (ข)  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการ  
Asia Region Funds Passport ตอ้งไม่เกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดตาม Annex 3 : Passport Rules ของ  
Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport 

 

 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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           (ค)  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียง 
ต่างประเทศตามประกาศการลงทุนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (3) (ก) และ (ข) ตอ้งไม่เกินกวา่  
5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้บัรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ 
ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
ซ่ึงบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ 
            (ง)  ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซ่ึงมิใช่กองทุนรวมตาม 
วรรคหน่ึง (3) (ก) (ข) และ (ค) ตอ้งไม่เกินกวา่ 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (4)  จดัใหมี้ขอ้ความในใบจองซ้ือหน่วยลงทุนหรือใบค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีแสดงวา่ 
ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรับทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอียด
โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนั 
ท่ีจดัท าขึ้นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามประกาศน้ี 
หรือประกาศอ่ืน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายหรือยกเลิกจ านวนท่ีรับซ้ือคืน 
ตามวรรคหน่ึง (2) ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีหนา้ท่ีค านวณเม่ือส้ินสุดการผ่อนผนั และช าระ 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (3) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการผอ่นผนั 
หรือภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นค าสั่งผ่อนผนั 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (3)  
ในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 
กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุนซ่ึงมีการลงทุนเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 21 อาจก าหนด 
ใหมี้การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่งก็ได ้แตต่อ้งมีการระบุไวใ้นโครงการ และเป็นการ 
ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 22 

  ขอ้ 21   กองทุนรวมท่ีไดรั้บยกเวน้ตามขอ้ 20 วรรคสาม ท่ีอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้จะตอ้งมีการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้น
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนในตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาเป็น
กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีสามารถประกอบ 
ธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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  (2)  ตราสารของผูอ้อกตาม (1) ตอ้งเสนอขายในประเทศไทย หรือเป็นการเขา้ท าสัญญา 
ตาม (1) ในประเทศไทย 
  (3)  การช าระหน้ีตามตราสารหรือสัญญาตอ้งก าหนดใหช้ าระเป็นสกุลเงินบาท 

  ขอ้ 22   ในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับ 
กองทุนรวมตามขอ้ 21 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งปฏิบติั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตอ้งอยูภ่ายในวงเงินรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
โดยการจดัสรรวงเงินดงักล่าวเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั (first come first serve basis) 
  (2)  การค านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (ก)  กรณีท่ีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสั่งในเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ  
ใหใ้ชมู้ลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
 (ข)  กรณีท่ีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสั่งหลงัเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 
จนถึงเวลาเร่ิมตน้ของเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติของวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไป ใหใ้ชมู้ลค่า 
หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถดัไปนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
  (3)  วงเงินสูงสุดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจะยนิยอมให้ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนไดใ้นวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตอ้งไม่เกินวงเงินดงัน้ี  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวม
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นโครงการดว้ย 

 (ก)  วงเงินรายบุคคลตามท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนด  
 (ข)  วงเงินรวมของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนของการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหรือถือครองทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงของกองทุนรวมตามท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
ก าหนด 

  (4)  จดัใหมี้มาตรการในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมอยา่งเพียงพอ 
และเหมาะสม  
  (5)  เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (2) และ (3) ไวอ้ยา่งชดัเจน 
ในหนงัสือช้ีชวน 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 23   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่กระท าการใด หรือรู้เห็นหรือตกลงกบั 
บุคคลอ่ืนในการกระท าการใด ท่ีส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บประโยชน์เสมือนหน่ึงวา่ไดรั้บช าระ 
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เป็นไปตามก าหนดเวลาในขอ้ 20 วรรคหน่ึง (3) 

  ขอ้ 24   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว  ้
ในโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล 
วา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

 (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 (ข)  มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ี 
บริษทัจดัการกองทุนรวมพบวา่ ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 15 และ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

  ขอ้ 25   การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 24 ใหบ้ริษทั 
จดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 
  (2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือน
ก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไป 
ใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
  (3)  แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของ 
การเล่ือน และหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 24(1) หรือการรับรอง 
ขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 24(2) ต่อส านกังานโดยพลนั  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวม 
จะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้ 
  (4)  ในระหวา่งการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน  หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืน 
หน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้ง 
ช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 



18 

 

  ขอ้ 26   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมหยดุการขายหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าสั่งซ้ือ 
หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 15 และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทุน  
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยดุรับค าสั่งซ้ือ 
หน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัท่ี 
ส านกังานไดป้ระกาศก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท าการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมหยดุรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับวนัดงักล่าว  
และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการหยดุรับค าสั่งในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่  
5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการเป็นกรณีพิเศษนั้น โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผย  
ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

  ขอ้ 27/1   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาใน

การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากท่ีก าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัของกองทุนรวม

ใดเป็นการชัว่คราว อนัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงวนัหรือเวลาของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยท่ี

ใหบ้ริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมไปลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถ

ด าเนินการดงักล่าวไดเ้พียงเท่าท่ีมีความจ าเป็น  ทั้งน้ี ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัให้

เป็นไปตามโครงการหรือขอ้ผกูพนัแลว้ 

 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี  
2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 28   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง 
ท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไว ้
ในโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่กรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล 
วา่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าได ้
ไม่เกิน 1 วนัท าการ  เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน 
 (ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 (ข)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
และเหมาะสม 
 (ค)  มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
 (ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้
ตามปกติ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
แห่งนั้นเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี  
และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 
 (ค)  มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  
และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
  (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือ 
เป็นการหยดุรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 
 (ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ผูล้งทุนรายนั้น ๆ มี 
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   1.  การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
   2.  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   3.  การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าสั่งเก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์น 
โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 
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 (ข)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
  (5)  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหาร
จดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดิม 
ไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงใหก้ระท าได ้
ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
  (6)  อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 102/1 

  ขอ้ 29   เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 28 และบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย 
หรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 28(1) (2) (3) หรือ (5)  
ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่ง 
ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 
  (2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าสั่งซ้ือหรือ 
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้น
ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั 
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 7/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี  
17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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หยดุรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 28(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 (ก)  รายงานการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงาน 
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นใหส้ านกังานทราบ 
ภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 (ข)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 
ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ 
ผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

  ขอ้ 30   เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็น 
การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีส านกังานประกาศซ่ึงไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั 

  ขอ้ 31   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
เป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินไดต้่อเม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดก้ าหนดกรณีท่ีเป็น 
เง่ือนไขการช าระและขั้นตอนการด าเนินการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพนั โดยขั้นตอนท่ีก าหนดดงักล่าว 
ตอ้งสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย  ทั้งน้ี  
กรณีท่ีเป็นเง่ือนไขมีไดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมเปิดก าหนดวิธีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหส้ามารถช าระเป็น
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินไวเ้ป็นการทัว่ไป 
  (2)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
น าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนนั้นไปช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ 
  (3)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
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  (4)  ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน และบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินได ้

ส่วนท่ี 5 
การจดัท ารายงานของกองทุนรวม 

_______________ 

  ขอ้ 32   ในส่วนน้ี 
  “บริษทันายหนา้”  หมายความวา่   บุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
  (2)  บุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น 
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ประเภทการเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ยกเลิก 

  ขอ้ 33   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละกองทุนรวม 
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวม เป็นรายเดือนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมก าหนด  
           ในกรณีท่ีสมาคมมีการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั (benchmark) ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชด้ชันีท่ีใชว้ดั
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลกัทรัพย ์(total return index) เท่านั้น และไม่ใชด้ชันีท่ีสะทอ้น

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 64/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
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ความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี (price index)   
         มิใหน้ าความใน (1) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศ 
การลงทุน 
  (2)  ขอ้มูลการลงทุนของกองทุนรวมโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 (ก)  กรณีกองทุนรวมตราสารทุน ใหเ้ปิดเผยช่ือหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรม 
ท่ีมีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก ตลอดจนน ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น 
 (ข)  กรณีกองทุนรวมตราสารหน้ี ใหเ้ปิดเผยช่ือตราสารหน้ีท่ีมีมูลค่าการลงทุน 
สูงสุด 5 อนัดบัแรก ตลอดจนอนัดบัความน่าเช่ือถือและน ้าหนกัการลงทุนในตราสารหน้ีนั้น 
 (ค)  กรณีกองทุนรวมผสม ใหเ้ปิดเผยช่ือหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 
5 อนัดบัแรก และน ้าหนกัการลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นตราสารหน้ี  
ใหเ้ปิดเผยอนัดบัความน่าเช่ือถือดว้ย 
 (ง)  กรณีกองทุนรวมท่ีมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ 
กองทุนใดกองทุนหน่ึง เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ให้เปิดเผยขอ้มูล 
การลงทุนของกองทุนต่างประเทศนั้น เท่าท่ีกองทุนต่างประเทศนั้นไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไป 
หรือเท่าท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถเขา้ถึงได ้
  การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าภายใน 15 วนันบัแต่วนัท าการสุดทา้ยของ 
แต่ละเดือน  เวน้แต่กรณีตามวรรคหน่ึง (2) (ง) ใหก้ระท าภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนต่างประเทศนั้น
เปิดเผยขอ้มูลการลงทุนเป็นวนัแรก 

  ขอ้ 34   บริษทัจดัการจะไม่จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลการลงทุนของกองทุนรวม 
เป็นรายเดือนตามขอ้ 33 ก็ได ้ หากเป็นกรณีท่ีเป็นไปตามลกัษณะดงัต่อไปน้ีประกอบกนั 
  (1)  กองทุนรวมดงักล่าวมีกลยทุธ์มุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียว โดยถือทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนไวจ้นครบอายขุองทรัพยสิ์นหรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทุนรวม หรือครบอาย ุ
ของกองทุนรวม (buy-and-hold fund) 
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้สดงขอ้มูลการลงทุนตามขอ้ 33 วรรคหน่ึง (2)  
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนไดเ้ปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
ทราบถึงแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงและตรวจสอบขอ้มูลการลงทุนไดเ้องแลว้ 

  ขอ้ 35   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม 
ทุกรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงมีสาระตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37 วรรคหน่ึง และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและส านกังานภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี  ทั้งน้ี ในกรณีของกองทุนรวมเปิด หากบริษทัจดัการกองทุนรวมเลือกจดัท าและ 
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ส่งรายงานตามขอ้ 36 ตามปีปฏิทิน ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาบญัชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
  การส่งรายงานรอบระยะเวลาบญัชีใหแ้ก่ส านกังานตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมส่งรายงานรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้ 
  การส่งรายงานรอบระยะเวลาบญัชีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ให้บริษทั
จดัการกองทุนรวมด าเนินการอยา่งนอ้ยดว้ยวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพห์รือส่ือบนัทึกขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 
  (2)  เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งมี 
การแจง้ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบดว้ย  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย
ลงทุนแจง้ความประสงคใ์ห้จดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวิธีการตามวรรคสาม (1) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ด าเนินการตามวิธีการดงักล่าวดว้ย 
  ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมท่ีต้องเลิกกองทุนรวม 

เน่ืองจากมีเหตุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 101 ขอ้ 102 ขอ้ 102/1 ขอ้ 106/2 หรือขอ้ 106/3 โดยเหตุดงักล่าว
ไดเ้กิดขึ้นก่อนหรือในวนัท่ีครบก าหนดจดัท าหรือจดัส่งรายงานดงักล่าว 

  ขอ้ 36   นอกจากการจดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาบญัชีตามขอ้ 35 แลว้ ในการจดัการ
กองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมเปิดทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซ่ึงมีสาระตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37  
วรรคสองดว้ย และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
และส านกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเลือกจดัท าและส่งรายงานตามวรรคหน่ึงตามรอบ
ระยะเวลาบญัชี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบ 
ระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
  ใหน้ าความในขอ้ 35 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 37   การจดัท ารายงานรอบระยะเวลาบญัชีตามขอ้ 35 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
แสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ท่ีผูส้อบบญัชี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
  (2)  รายละเอียดเงินลงทุน การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผูกพนัของกองทุนรวม 
ท่ีตอ้งแสดงการจดักลุ่มใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตามค าอธิบายท่ีจดัไว ้
ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
  (2/1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าเงินลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเดียวกนัเป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการ (ถา้มี) 
  (3)  ผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในขอ้ 33 วรรคหน่ึง (1) 
  (4)  ค่านายหนา้ทั้งหมดจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสั่งซ้ือขายหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ของกองทุนรวม รายช่ือบริษทันายหนา้ท่ีไดรั้บค่านายหนา้ในจ านวน 
สูงสุด 10 อนัดบัแรก อตัราส่วนของจ านวนค่านายหนา้ท่ีบริษทันายหนา้แต่ละรายดงักล่าว 
ไดรั้บต่อจ านวนค่านายหนา้ทั้งหมด และอตัราส่วนของจ านวนค่านายหนา้ส่วนท่ีเหลือต่อจ านวน 
ค่านายหนา้ทั้งหมด 
  (5)  ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมซ่ึงตอ้งมีรายละเอียดตามตารางท่ีจดัไว ้
ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
  (5/1)  รายละเอียดเก่ียวกบัการรับค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกผล 
หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio)  
ซ่ึงค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขาย 

 

 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี  
14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 64/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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ทรัพยสิ์น ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ีย 
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
  (7)  ความเห็นของบริษทัจดัการกองทุนรวมเก่ียวกบัการลงทุนเพื่อเป็นทรัพยสิ์น 
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น ๆ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีผา่นมาเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาบญัชีก่อนหนา้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมอธิบาย 
สาเหตุท่ีค่าเฉล่ียของมูลค่าธุรกรรมในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเกิดขึ้นจริง (average actual leverage)  
เกินกวา่ท่ีบริษทัจดัการประมาณการไว ้(expected gross leverage) ตามหนงัสือช้ีชวน 
  (8)  ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์เก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมของบริษทั
จดัการกองทุนรวม 
  (9)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
เฉล่ียในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวพร้อมทั้งเหตุผล 
  (10)  ขอ้มูลการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
  (11)  ขอ้มูลการบนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็น 0 ในกรณีท่ี 
ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีแห่งสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่จะไม่สามารถ 
ช าระหน้ีได ้(ถา้มี) 
  (12)  ขอ้มูลการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน (ถา้มี) 
  (13)  ขอ้มูลการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในนามกองทุนรวม 
ของรอบปีปฏิทินล่าสุด 
  (14)  ขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) โดยให้
ระบุจ านวนบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัดงักล่าว  พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบขอ้มูล
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นดว้ย 
  (15)  รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนของกองทุนรวม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 49/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี  
28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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  การจดัท ารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนตามขอ้ 36 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
แสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) โดยอนุโลม  เวน้แต่งบการเงินตามวรรคหน่ึง (1)  
ไม่จ าตอ้งผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 

  ขอ้ 38   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดเงินลงทุน  
การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผกูพนัของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมตามขอ้ 37 วรรคหน่ึง (2)  
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นรายไตรมาส โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวภายใน 
60 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน ให้บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลอายเุฉล่ียของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตาม 
มาตรฐานสากล และสัดส่วนของการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีมีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพยสุ์ทธิ 
ของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมดว้ย 

  ขอ้ 39   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้รายงานตามขอ้ 35 และขอ้ 36 ของ 
รอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง 
ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อ 
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้ม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ 

  ขอ้ 40   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าและส่งขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม 
ดงัต่อไปน้ี ตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  รายงานรายละเอียดของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีทุกกองทุนรวมลงทุนหรือ 
มีไวเ้ป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
  (2)  รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่ง 
ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
  (3)  รายงานการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมเปิดเป็นรายวนั  
โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท าการถดัไป 
  การจดัส่งขอ้มูลตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมกระท าผา่นระบบ 
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 67/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี  
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 41   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ 
กองทุนใดกองทุนหน่ึง เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจดัท าขอ้มูลของกองทุนรวม ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบญัชีหรือ 
ของปีปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบญัชี โดยมีสาระส าคญัประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ  
  (2)  ความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ 
  การจดัท าขอ้มูลตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนต่างประเทศ เท่าท่ีกองทุนต่างประเทศนั้นไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไปหรือเท่าท่ีบริษทัจดัการ 
สามารถเขา้ถึงได ้

  ขอ้ 42   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานช่องทางการขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการกองทุนรวม ทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน 
ของปีปฏิทิน  ทั้งน้ี ตามแบบท่ีส านกังานก าหนดไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน และส่ง
รายงานดงักล่าวผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไวภ้ายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลา
ดงักล่าว 

  ขอ้ 43   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจดัท ารายงานการท าธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายเดือน โดยระบุขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายช่ือคู่สัญญา และวนั เดือน และปีท่ีท าธุรกรรม  
  (2)  ช่ือ ประเภท และมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์ใหย้มื ณ วนัท าธุรกรรม   
  (3)  อตัราผลตอบแทนต่อปี และอายขุองสัญญา 
  (4)  ช่ือและประเภทของหลกัประกนั 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัเก็บรายงานท่ีจดัท าตามวรรคหน่ึงไวเ้พื่อใหส้ านกังาน 
สามารถตรวจสอบได ้

  ขอ้ 44   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
หรือเงินฝาก ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก  
และสัดส่วนเงินลงทุนดงักล่าวตอ่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยแบ่งขอ้มูลตามกลุ่มดงัน้ี 
 (ก)  กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
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 (ข)  กลุ่มตราสารของธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์ 
หรือบริษทัเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูอ้าวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั 
 (ค)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
 (ง)  กลุ่มตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถ 
ลงทุนได ้หรือไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
  (2)  รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หรือเงินฝาก 
ท่ีลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
  (3)  สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมตั้งไวใ้นแผนการลงทุนส าหรับกลุ่มตราสารตามวรรคหน่ึง (1) (ง) 
  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจดัท าขึ้นตามวรรคหน่ึง 
เป็นรายเดือนทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
  ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (2) บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจใชว้ิธีเปิดเผย 
รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าวเป็นรายกลุ่มตามวรรคหน่ึง (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง)  
แทนการเปิดเผยเป็นรายตวัก็ได ้

  ขอ้ 45   ยกเลิก 

  ขอ้ 45/1   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติตามมาตรา 129/4  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัท าและส่งรายงานการใชสิ้ทธิดงักล่าวต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ 
  (2)  จดัท าและส่งรายงานเพื่อแสดงความคืบหนา้ของการด าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่
ส านกังานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใชสิ้ทธิขอเพิกถอนมติ หรือเม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั  
  (3)  เปิดเผยรายงานตาม (1) และ (2) ในลกัษณะท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้

 

 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 46   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานก ากบัดูแลธุรกิจกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจดัท าและส่งขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี เม่ือส านกังานร้องขอ โดยขอ้มูลท่ี
จดัส่งใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
ทราบล่วงหนา้ 
  (1)  ขอ้มูลตามรายการท่ีส านกังานก าหนด โดยใหส่้งผา่นระบบจดัส่งขอ้มูลตามท่ี 
ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  (2)  รายงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานจดัการกองทุนรวม 
  การจดัส่งขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมกระท าผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ส่วนท่ี 6 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 

______________ 

  ขอ้ 47   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวม 
อาจขอใหส้ านกังานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
  (1)  การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
  (2)  การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง
  (3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วน 
การลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  
  (4)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
หน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 9 และขอ้ 10 ซ่ึงไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังานตามขอ้ 107(2) 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี  
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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   (5)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงินให้แก่
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ 
ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (6)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั  
หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง   

  ขอ้ 48   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังานนอกเหนือ 
จากขอ้ 50 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระค่าธรรมเนียม
ต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตาม
คู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
  เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหน่ึงแลว้  
ส านกังานจะด าเนินการพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
  การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง มิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บจาก 
กองทุนรวม 

  ขอ้ 49   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน  หากปรากฏ
วา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็น
กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  หากปรากฏวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษเม่ือค านวณ
เฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ใหบ้ริษทัจดัการ

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  
3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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กองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินั้น 

  ขอ้ 50   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านกังานในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง

ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และให้ถือว่า 

ไดรั้บความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าว เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอพร้อมทั้ง

เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ 

  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้น 
ในกรณีดงัน้ี 
         (ก)  การลดมูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือหน่วยลงทุน 
         (ข)  การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
         (ค)  การเพิ่มจ านวนผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
         (ง)  การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา  
ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
         (จ)  การลดเวลาส่งค าสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 
  (4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ เม่ือไดรั้บอนุญาตจาก
ส านกังานตามขอ้ 8 แลว้ 
  (5)  การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 97 วรรคสอง 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  
3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 51   ยกเลิก 

  ขอ้ 52   ยกเลิก 

  ขอ้ 52/1   ยกเลิก 

ส่วนท่ี 7 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการ 

___________________ 

  ขอ้ 53   ในส่วนน้ี 
  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บจาก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “เงินทุนโครงการ”  หมายความวา่   เงินทุนโครงการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ยืน่ขอจดทะเบียนไวก้บัส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

  ขอ้ 54   ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมจะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนไดไ้ม่เกินกวา่จ านวนเงินทุนโครงการท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ 
ในวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั และจะแกไ้ขเพื่อเพิ่มเงินทุนโครงการอีกไม่ได ้

  ขอ้ 55   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (1)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะตอ้งไม่ท าใหมู้ลค่าทั้งหมดของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่ม 
มีมูลค่าเกินกวา่เงินทุนโครงการ  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมใชมู้ลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 
  (2)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งก าหนดตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
ณ ส้ินวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุน 
ตามจ านวนท่ีเพิ่มขึ้นของเงินทุนโครงการไดต่้อเม่ือไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการ 
ต่อส านกังานแลว้ 

ส่วนท่ี 8 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

_________________ 

  ขอ้ 56   กองทุนรวมใดท่ีไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากประสงคจ์ะมีการ 
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนอยูแ่ลว้ หากจะมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติม 
ชนิดหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและการแบ่งชนิด 
หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะของชนิดหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตอ้งไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม 

  ขอ้ 56/1   นอกจากตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 56 แลว้ หากกองทุนรวมใดประสงคจ์ะมี 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  เป็นกองทุนรวมเปิด  
  (2)  ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 1/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  (3)  ไม่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

  (4)  ไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
  (5)  ระบุขอ้ความ “ชนิดเพื่อการออม” ไวใ้นชนิดของหน่วยลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 57   ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวม 
อาจใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดหน่ึงเป็นหน่วยลงทุนอีกชนิดหน่ึงได้ 
โดยตอ้งระบุวิธีการสับเปล่ียนดงักล่าวไวใ้นโครงการใหช้ดัเจน 

  ขอ้ 58   ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน
นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้น 
ขอ้ผกูพนั หรือท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด 
ไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง  
ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งระบุหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพนัดว้ย 

  ขอ้ 59   ในกรณีท่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนในกรณีใดซ่ึงตอ้งมีการค านวณและ 
ประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในภาค 2 การจดัการกองทุนรวม หมวด 1 หลกัเกณฑท์ัว่ไป ส่วนท่ี 2 การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น 
และมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอนุโลม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 60   ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  
ไม่มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนเหลืออยูแ่ลว้ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนรวม 
อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไวต่้อไปก็ได ้และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวโดยใชมู้ลค่า 
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม หรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี ตามความเหมาะสม 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

ส่วนท่ี 9 
การเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิด 

เป็นกองทุนรวมเปิด 
___________________ 

  ขอ้ 61   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิด 
เป็นกองทุนรวมเปิดได ้ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนคร้ังแรก   
  (2)  ไดรั้บมติเสียงขา้งมากใหแ้กไ้ขโครงการเพื่อเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจาก 
กองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด 

  ขอ้ 62   ในการด าเนินการเพื่อเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็น 
กองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้วิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดในการ 
ท่ีจะออกจากกองทุนรวมดงักล่าว และปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งช าระค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ดงักล่าว โดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนวนัเร่ิมตน้มีผลเป็นกองทุนรวมเปิดเป็นเกณฑ ์
ในการค านวณ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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 (ข)  การช าระค่าหน่วยลงทุนตาม (ก) ใหก้ระท าภายใน 5 วนัท าการนบัแต่ 
วนัเร่ิมตน้มีผลเป็นกองทุนรวมเปิด โดยใหน้บัวนัเร่ิมตน้มีผลเป็นกองทุนรวมเปิดเป็นวนัแรกของ 
ระยะเวลาดงักล่าว 
 ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีการรวมกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมปิด  
หรือกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมเปิด ซ่ึงมีผลใหก้องทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนรวมเปิดโดยการ 
เปล่ียนสภาพ  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามขอ้ 74 แทน 
  (2)  ยืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานตามแบบท่ี 
จดัไวใ้นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน พร้อมขอ้ผกูพนัและสัญญาแต่งตั้งดูแลผลประโยชน์ท่ี 
มีการลงนามแลว้ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนสภาพกองทุนรวม  รวมทั้งรายงาน
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ล่าสุดซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 
ทั้งน้ี ในวนัท าการท่ี 3 ล่วงหนา้ก่อนวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
 (ก)  การแกไ้ขรายการทางทะเบียนแสดงสภาพของกองทุนรวม 
 (ข)  การจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน หรือเงินทุนโครงการของกองทุนรวม 
(ถา้มี) 
  (3)  จดัท าหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมเปิด และจดัส่งหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป 
ขอ้มูลส าคญัใหส้ านกังานไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัใหมี้หนงัสือช้ีชวน 
ใหแ้ก่ประชาชน โดยการจดัส่งและแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนตอ้งแนบขอ้มูลดงัน้ีดว้ย 
 (ก)  ประวติัความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมนั้น 
 (ข)  งบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นแลว้ 
 (ค)  รายงานฐานะการลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ล่าสุดซ่ึงรับรอง 
ความถูกตอ้งโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ จ านวน ราคาท่ีไดม้า มูลค่า
หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืน และอตัราส่วนของมูลค่าหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืนต่อมูลค่าทรัพยสิ์น 
สุทธิของกองทุนรวมโดยแยกเป็นแต่ละรายการ และตามประเภทธุรกิจหลกัท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

  ขอ้ 63   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการก าหนดไวใ้นโครงการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนเม่ือกองทุนรวมมีการเปล่ียนสภาพ 
จากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด  หากด าเนินการตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
ไม่ตอ้งด าเนินการตามขอ้ 62(1) วรรคหน่ึง 
  (1)  ด าเนินการเปล่ียนสภาพกองทุนรวมเม่ือครบอายโุครงการเดิม 
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  (2)  ด าเนินการให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามสิทธิ 
ท่ีระบุไวใ้นโครงการเดิมส าหรับการส้ินสุดอายโุครงการของกองทุนรวมปิด 
  (3)  ไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้กไ้ขโครงการเป็นกองทุนรวมเปิดตามขอ้ 61  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตอ้งไดรั้บมติตามขอ้ 58 ดว้ย 
  ใหน้ าความในขอ้ 62(1) วรรคหน่ึง (ก) และ (ข) มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินการ 
คืนเงินลงทุนและผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

  ขอ้ 64   มิใหน้ าความในขอ้ 101(1) และขอ้ 102(1) มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม 
ท่ีมีการเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด ในวนัสุดทา้ยของการเป็น 
กองทุนรวมปิดและในวนัท าการแรกท่ีมีผลเป็นกองทุนรวมเปิด 

  ขอ้ 65   ใหถื้อวา่วนัท่ีส านกังานรับจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
ตามขอ้ 62(2) (ก) เป็นวนัเร่ิมตน้มีผลเป็นโครงการจดัการกองทุนรวมเปิด 

ส่วนท่ี 10 
การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม 

__________________ 

  ขอ้ 66   ในส่วนน้ี 
  “ควบกองทุนรวม”  หมายความวา่   การควบกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป 
เขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยจดัตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิและหนา้ท่ี 
ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม 
  “รวมกองทุนรวม”  หมายความว่า   การรวมกองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไป 
เขา้เป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมท่ีรับโอนซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของ 
กองทุนรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมท่ีโอน 
  “ควบรวมกองทุนรวม”  หมายความวา่   การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
แลว้แต่กรณี 
  “กองทุนรวมใหม่”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ในการควบกองทุนรวม 
  “กองทุนรวมเดิม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีท าการควบกองทุนรวมเขา้ดว้ยกนั 
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  ขอ้ 67   การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพิจารณา 
ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

  ขอ้ 68   กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวม 
กองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นโครงการและ 
ขอ้ผูกพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง
และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บ 
มติเสียงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
  (2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียง
และระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บ 
มติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 
  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนด
รายละเอียดของโครงการและขอ้ผกูพนัใหม่ หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและขอ้ผกูพนัท่ีรับโอน (ถา้มี)   
พร้อมทั้งขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัดว้ย 
  ในการรวมกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมเปิด   
หากมีผลใหก้องทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมท่ีรับโอนดงักล่าวเพื่อเปล่ียนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดดว้ย 
และหากไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน
ในการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมตามขอ้ 61(2) แลว้ 
 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 69   การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 68 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
ส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและการจดัประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเปิดเผยขอ้มูลท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกบัการควบรวม
กองทุนรวมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติดงักล่าว 
  (1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนท่ีเป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติ
ควบรวมกองทุนรวม ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน โดยระบุประเภท 
ช่ือ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้มี) มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยต์ามแนวปฏิบติัทางการบญัชีวา่ดว้ย
การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสัปดาห์ล่าสุด และ  
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม 
  (2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมท่ีจะควบรวม
กองทุนรวม และลกัษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีการควบรวมกองทุนรวมแลว้ โดยตอ้งมีรายละเอียด
เก่ียวกบัประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ื้อ
หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งนอ้ย 
  (3)  ขั้นตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน และก าหนดเวลา 
ในการควบรวมกองทุนรวม 
  (4)  สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวม 
  (5)  รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการ 
ฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน 
  (6)  การด าเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ก่อนการควบรวมกองทุนรวม  
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุนรวม (ถา้มี) 
  (7)  ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกองทุนรวมท่ีจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนและ 
กองทุนรวม (ถา้มี) เช่น ค่าใชจ่้ายในการช าระบญัชี เป็นตน้ 
  (8)  ขอ้ดีและขอ้เสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ่้าย ความเส่ียง  
หรือสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้  ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเกินความจริง 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 70   ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ 
เพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจไม่ขาย 
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวมท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรือ
อาจหยดุรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวไวใ้น 
ท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุน 
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
  ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานแสดง 
สถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแตล่ะสัปดาห์ของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวม 
และจดัให้มีรายงานดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนขา้งตน้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้ม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ 

  ขอ้ 71   เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหมี้การควบรวมกองทุนรวมตามขอ้ 68 แลว้  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้มติดงักล่าวใหส้ านกังานทราบ พร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดของโครงการใหม่ หรือการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการท่ีจะควบรวม 
กองทุนรวม 
  (2)  ร่างขอ้ผกูพนัใหม่กบับริษทัจดัการกองทุนรวม ร่างสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมใหม่ และร่างหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวม 
ท่ีรับโอน  รวมทั้งร่างขอ้ผกูพนัและร่างสัญญาจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท่ีรับโอน ในกรณี
ท่ีมีการแกไ้ขขอ้ผกูพนัและสัญญาดงักล่าว 
  (3)  หนงัสือรับรองการไดม้ติของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจะควบรวม
กองทุนรวม 
  (4)  รายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน สถานะการลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนรวม ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนแจง้มติดงักล่าวให้
ส านกังานทราบ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 72   ใหบ้ริษทัจดัการกองทนุรวมควบรวมกองทุนรวมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้มติใหส้ านกังานทราบตามขอ้ 71 แลว้  เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน  ทั้งน้ี 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดวนัเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนเป็นวนัเดียวกนักบั
วนัท่ีควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

  ขอ้ 73   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมบอกกล่าวการควบรวมกองทุนรวมและ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการและขอ้ผกูพนั (ถา้มี) ตลอดจนสิทธิและก าหนดเวลาในการใชสิ้ทธิของผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนตามวิธีการดงัต่อไปน้ี ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
บริษทัจดัการกองทุนรวมควบรวมกองทุนรวมให้แลว้เสร็จตามขอ้ 72 
  (1)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมท่ีจะควบรวมกองทุนทราบเป็น
หนงัสือพร้อมสรุปสาระส าคญัของโครงการและขอ้ผกูพนัใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวม
กองทุน วนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดือน ปี อยา่งชดัแจง้ และสถานท่ีติดต่อเพื่อสอบถาม
หรือรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
  (2)  เปิดเผยขอ้มูลในลกัษณะท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้
  ในกรณีท่ีเป็นการรวมกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกับ 
กองทุนรวมเปิด  หากมีผลให้กองทุนรวมท่ีรับโอนเป็นกองทุนรวมเปิด นอกจากการแจง้และเปิดเผย
ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้และเปิดเผยขอ้มูลการไดรั้บมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามขอ้ 68 วรรคสามดว้ย 

  ขอ้ 74   เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดมี้หนงัสือแจง้และประกาศการควบรวม 
กองทุนรวมตามขอ้ 73 แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามโครงการและขอ้ผกูพนัเดิม 
หรือกองทุนรวมท่ีโอนในการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนเป็น 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน แลว้แต่กรณี 
  ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมท่ีโอนท่ีคดัคา้นหรือ 
ท่ีไม่ไดอ้อกเสียงในการควบรวมกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการควบรวมกองทุนรวมแลว้เสร็จ   
โดยวิธีการนั้นตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึง 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในเวลาก่อนหนา้ 
การควบรวมกองทุนรวม ตลอดจนโอกาสในการรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการควบรวมกองทุนรวม 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 75   ในกรณีของการควบกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่ และซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของกองทุนรวมเดิม 
ตามท่ีก าหนดในโครงการและขอ้ผกูพนัใหม่มาเป็นของกองทุนรวมใหม่ ส่วนในกรณีของการรวม 
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรับโอน และ 
ซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิ และหนา้ท่ีของกองทุนรวมท่ีโอนตามท่ีก าหนดในโครงการและ 
ขอ้ผกูพนัท่ีรับโอนมาเป็นของกองทุนรวมท่ีรับโอน  ทั้งน้ี ส าหรับการซ้ือหรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง 
ท่ีอยูใ่นระหวา่งการฟ้องคดี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการนั้น 
  ในกรณีท่ีกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นเจา้หน้ีซ่ึงมีหลกัประกนั  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อใหห้ลกัประกนันั้นตกเป็นหลกัประกนัแก่กองทุนรวมใหม่
หรือกองทุนรวมท่ีรับโอนดว้ย 

  ขอ้ 76   ในการขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือ 
หนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการควบรวมกองทุนรวม ถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทุนรวม   
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 69 เก่ียวกบัการด าเนินการควบรวมกองทุนต่อผูท่ี้
สนใจจะลงทุนหรือผูล้งทุน เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนหรือผูล้งทุนรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของ 
กองทุนรวมหากมีการควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการ 
ใหผู้ติ้ดต่อกบัผูล้งทุนปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 77   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และส่วนขอ้มูลโครงการท่ีเป็นปัจจุบนัของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน โดยระบุวนัท่ี 
มีการควบรวมกองทุนรวม รวมทั้งประวติัความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวม 
ท่ีรับโอนไวด้ว้ย และใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวใหส้ านกังานไม่นอ้ยกวา่ 
1 วนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัใหป้ระชาชน 
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  ขอ้ 78   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมส่งหนงัสือแจง้สถานะการเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมท่ีรับโอน ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือ 
กองทุนรวมท่ีรับโอน โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีควบรวมกองทุนรวม 
แลว้เสร็จ 

ส่วนท่ี 11 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี 

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
ผิดนดัช าระหน้ี 

_________________ 

  ขอ้ 79   ในส่วนน้ี 
  “สิทธิเรียกร้อง”  หมายความวา่   สิทธิเรียกร้องท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจของ 
สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
  “เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี”  หมายความวา่   เงินไดจ้าก 
การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน รายไดท่ี้เกิดจากการจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรัพยสิ์น ตลอดจนดอกผลท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นดงักล่าว และเงินส ารอง (ถา้มี) หลงัจากหกัค่าใชจ่้าย 
ในการไดม้า การมีไว ้หรือการจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้น 
  “เงินส ารอง”  หมายความวา่   จ านวนเงินท่ีตั้งส ารองเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 

  ขอ้ 80   ในการจดัการกองทุนรวม  หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อก 
ตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  เวน้แต่ส านกังานจะผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 81   กรณีกองทุนรวมเปิดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี 
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เป็นผูมี้สิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการ 
ตามขอ้ 82 ก่อนแลว้ 

  ขอ้ 82   ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ือ 
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อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีก็ได ้  
ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
มารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ้ 83   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัตามขอ้ 81 หรือขอ้ 82  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
และเงินส ารอง (ถา้มี)  รวมทั้งวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมบนัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง 
เป็น 0 หรือวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี ไปยงัส านกังานภายใน 3 วนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือนบัแต่ 
วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัตามขอ้ 81 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
จดัใหมี้รายละเอียดตามวรรคแรกไวท่ี้ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวม ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้จง้ส านกังานเป็นระยะเวลา 
อยา่งนอ้ย 30 วนัดว้ย 

  ขอ้ 84   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมิไดด้ าเนินการตามขอ้ 81 หรือขอ้ 82  
แลว้แต่กรณี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัเพื่อ 
กองทุนรวมไดต่้อเม่ือไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการรับช าระหน้ี 
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั 
  (2)  ก่อนการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง บริษทั
จดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 85   ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้ง
ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่าของ
ทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น 
และค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้ พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  รวมทั้ง
ตอ้งจดัใหมี้หรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดขึ้น 
  (2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท า  
ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้

  ขอ้ 86   เม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ย 
ทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง  
วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  พร้อมทั้ง 
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว  
มูลค่าทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ไปยงัส านกังานภายใน 15 วนัท าการ  
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา 
  (2)  จดัใหมี้รายละเอียดตามวรรคหน่ึง (1) ไวท่ี้ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวม ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ไดแ้จง้ส านกังานตามวรรคหน่ึง (1) เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั 
  กรณีเป็นกองทุนรวมปิด นอกจากการด าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมระบุไวใ้นการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนในคร้ังถดัจากวนัท่ีไดรั้บ
ทรัพยสิ์นนั้นมาวา่ กองทุนรวมไดรั้บช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงผูล้งทุนสามารถขอดูรายละเอียดไดท่ี้
ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี ให้ระบุไวใ้นการประกาศดงักล่าว 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังติดต่อกนั 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 87   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดราคาทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดรั้บ 
มาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 88   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
ท่ีมีการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามขอ้ 81 หรือขอ้ 82 บริษทัจดัการ
กองทุนรวมไม่ตอ้งน าทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน และเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืน 
ท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี มารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งน าทรัพยสิ์นท่ีไดจ้าก 
การรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ้ 89   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี 
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามขอ้ 81 หรือขอ้ 82 ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนในโอกาสแรกท่ีสามารถ
กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
ท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีตกลงรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์น
ดงักล่าวแทนเงิน  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  ในระหวา่งท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ 
รับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้
  (2)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจากวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
กบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมนั้นสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได้ 
 (ข)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมนั้นไม่สามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหวา่งท่ีบริษทัยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
ดงักล่าว บริษทัอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้
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  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายจาก 
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  เวน้แต่กรณีกองทุนรวมเปิดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมบนัทึกมูลค่า 
ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรัพยสิ์นนั้น 

  ขอ้ 90   เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีในแต่ละคร้ัง 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน 
คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดตามขอ้ 81 หรือขอ้ 82 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันบัแต่
วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ี และใหแ้จง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืน 
ไปยงัส านกังานภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดเ้ฉล่ียเงินคืน  เวน้แต่
ส านกังานจะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
  ในการเฉล่ียเงินคืนในแต่ละคร้ังตามวรรคหน่ึง  หากบริษทัจดัการกองทุนรวม 
มีเหตุผลแสดงให้เห็นวา่เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระ 
ค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจน าเงินไดสุ้ทธิ 
จากทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายก็ได ้ ทั้งน้ี หากไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ 
รับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดจ้ากการ 
รับช าระหน้ีนั้นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ่้ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษทัอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรัพยสิ์นอ่ืน 
ท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้
  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคสอง 
ไดต้่อเม่ือไดร้ะบุรายละเอียดหลกัเกณฑต์ามวรรคสองไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้ 

  ขอ้ 91   กองทุนรวมเปิดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารหน้ี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0  หากต่อมาปรากฏวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บช าระหน้ีตามตราสารหน้ี 
หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงิน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตามความในขอ้ 90 โดยอนุโลม 
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ส่วนท่ี 12 
การใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพย ์

ในนามกองทุนรวม 
__________________ 

  ขอ้ 92   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดล้งทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยใ์ด 
เพือ่เป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียง 
ของผูถื้อหลกัทรัพยใ์นนามกองทุนรวมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหลกัทรัพยใ์นเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบ 
อยา่งมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (2)  เปิดเผยแนวทางและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมและมีสาระอยา่งเพียงพอ 

ส่วนท่ี 13 
การจ่ายเงินปันผล 

_________________ 

  ขอ้ 93   การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมให้จ่ายไดจ้ากก าไรสะสมหรือก าไรสุทธิ  
เม่ือกองทุนรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล และการจ่าย 
เงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมี 
การจ่ายเงินปันผลนั้น 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด 
ใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
และอตัราเงินปันผลของกองทุนรวมดงักล่าว ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมดงัต่อไปน้ี 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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(1)  เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ เวน้แต่เป็น 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 
รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเม่ือไดรั้บการร้องขอ 
  ในกรณีกองทุนรวมเปิด บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ 
ดว้ยวิธีการท่ีต่างกนัส าหรับหน่วยลงทุนท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนัได ้ต่อเม่ือไดก้ าหนด 
กรณีดงักล่าวไวใ้นโครงการ และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนด าเนินการจ่ายเงินปันผล 
ในแต่ละคร้ังแลว้ 
  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายคุวาม 
ใชสิ้ทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หา้มบริษทัจดัการกองทุนรวมน าเงินปันผล 
จ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอ่ืนใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 94   หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม  
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส่วนท่ี 14 
ค่าธรรมเนียม 

______________ 

  ขอ้ 95   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด 
หรือค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร จากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
หรือกองทุนรวมไดต้่อเม่ือมีการก าหนดอตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด  
หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนอยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายขั้นสูงท่ีจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม และเรียกเก็บไดไ้ม่เกินอตัราดงักล่าว

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  

3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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  (2)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ให้เลือกปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  เรียกเก็บเป็นจ านวนคงท่ี หรือเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือ 
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม หรือเป็นอตัราคงท่ีต่อหน่วยลงทุน 
 (ข)  เรียกเก็บโดยอิงกบัผลการด าเนินงาน (performance based management fee)   
ทั้งน้ี โดยใหเ้รียกเก็บไดต่้อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานก าหนด 
  (3)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ในแต่ละคร้ังจากผูล้งทุน แทนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายรายปีจากกองทุนรวม 
  ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึ้งเรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินกวา่อตัราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน  
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการได ้ท่ีระบุไวใ้นโครงการและหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  ขอ้ 96   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีมูลค่านอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมก าหนดวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์น 
หรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเท่านั้น 
  ในกรณีท่ีมูลค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท  หากต่อมากองทุนรวมดงักล่าวมีมูลค่าลดลงนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรา 
ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นหรือมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมไวอ้ยูแ่ลว้ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ 
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สูงกวา่อตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่า 
ท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามวรรคสอง (1) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงในอตัราท่ีแสดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม  ทั้งน้ี โดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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  มูลค่าของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหค้  านวณตามมูลค่าท่ีตราไว ้
ของหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 97   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว  ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
ผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวม หรือ 
ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
  การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อวา่ส านกังาน 
ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการ
ตามวรรคหน่ึงแลว้ 

ขอ้ 98   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถึง 
ความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บ
ทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
กองทุนรวม และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และ
ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกวา่อตัราขั้นสูง
ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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(2)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นเกินกวา่อตัราขั้นสูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเดิมตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บริษทัจดัการกองทุนรวม
สามารถกระท าการดงักล่าวได ้ ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
ประสงคจ์ะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกวา่อตัรา 
ร้อยละ 5 ของอตัราขั้นสูงดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นเกินกวา่อตัรา 
ร้อยละ 5 ของอตัราขั้นสูงดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บมติพิเศษ 
  ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง มิให้น ามาใชก้บักรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
ไดรั้บมติพิเศษ 

  ขอ้ 99   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 97 วรรคสอง หรือขอ้ 98(2) ใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว 

 

 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 57/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี  
16 กนัยายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี  
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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ส่วนท่ี 15 
การเลิกกองทุนรวม 

_____________________ 

ตอนท่ี 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

_____________________ 

  ขอ้ 100   ในส่วนน้ี  
  ค าวา่ “กองทุนรวมตลาดเงิน” “กองทุนรวมหน่วยลงทุน” “กองทุนรวมฟีดเดอร์”  
“กองทุนรวมดชันี” และ “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน 
ในลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าวตามประกาศการลงทุน  
  “กองทุนปลายทาง”  หมายความวา่   กองทุนท่ีกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ฟีดเดอร์ไปลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นกองทุนรวมตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
และใหห้มายความรวมถึงกองทุนท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่วา่จะจดัตั้งขึ้นตาม 
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือ 
รูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจดัการลงทุน  
(collective investment scheme) เป็นตน้ 
  (2)  เป็นกองทุนท่ีกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนใน 
กองทุนตาม (1) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น 

  ขอ้ 101   ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมปิด เม่ือปรากฏกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ 
รายยอ่ย จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน 
ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 10 ราย  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่กองทุน 
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนประกนัสังคม 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามขอ้ 106/2 

  ขอ้ 102   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 105 เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเป็นจ านวนดงัน้ี ในวนัท าการใด 
(ก)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปหรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย 
(ข)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน

ลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 10 ราย  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรือกองทุนประกนัสังคม 

ความใน (1) วรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามขอ้ 106/2 
  (2)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง 
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ซ่ึงกองทุนรวมเปิดใหรั้บซ้ือคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น 

ความใน (2) วรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม
พิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่อง
อยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการขายคืนนั้น 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมซ่ึงมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงตาม 
(2) วรรคหน่ึง เป็นกองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมดงักล่าวตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 106/3 

ความใน (2) วรรคหน่ึง วรรคสองและวรรคสาม มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม
ดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมตลาดเงิน 
(ข)  กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(ค)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(ง)  กองทุนรวมดชันี 
(จ)  กองทุนรวมอีทีเอฟ 

  ขอ้ 102/1   ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 105 เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ 
มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 102(2) วรรคหน่ึง และ
การเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 102(2)  
วรรคสามและวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้ 103   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามขอ้ 104 ในกรณีเป็นกองทุนรวม 
หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี และปรากฏวา่มูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนมีการ 
ลดลงตามวรรคสอง 
  (1)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
  (2)  มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี 
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
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โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดียวกบักองทุนรวมดชันีหรือกองทุนรวม 
อีทีเอฟ 
  การลดลงของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิใหห้มายความถึงการลดลงในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนปลายทางดงักล่าว 
  (2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วง 
ระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน
ปลายทางนั้น 

  ขอ้ 104   เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 103 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้เหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพยสิ์นลดลงตามขอ้ 103 พร้อมแนวทาง 
การด าเนินการของบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
ให้ส านักงานและผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน  3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลของ 
กองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 103 
  (2)  ปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ี 
มีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตตุามขอ้ 103 
  (3)  รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
ด าเนินการแลว้เสร็จ 
  (4)  เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุน  
เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม  ทั้งน้ี บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมตอ้งด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 105   เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 102 หรือขอ้ 102/1 ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ 

ตามขอ้ 102 หรือขอ้ 102/1 

  (2)  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม 

ขอ้ 102 หรือขอ้ 102/1 โดยวิธีการดงัน้ี 

(ก)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน 

(ข)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค)  แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  (3)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 102 หรือขอ้ 102/1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 
  (4)  ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ามวรรคหน่ึง 
(3) ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 102 หรือขอ้ 102/1  
และเม่ือไดด้ าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ให้ถือวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 

  ขอ้ 106   เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการ 
หรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ 
เก่ียวกบักองทุนรวมนั้นดงัต่อไปน้ี  
  (1)  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ  
โดยวิธีการดงัน้ี 

(ก)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  
(ข)  แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
(ค)  แจง้ตลาดหลกัทรัพยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น 

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
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  (2)  ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ 
เร่ืองดังกล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือทางหนงัสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหมี้ขอ้มูลเร่ืองดงักล่าวไว ้ 
ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
  (3)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก 
ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย ์และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืน 
เม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 

ตอนท่ี 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุน 

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
_____________________ 

  ขอ้ 106/1   ในตอนน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์
  “สมุดทะเบียน”  หมายความวา่   สมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  ขอ้ 106/2   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการใหมี้การปิดสมุดทะเบียน 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี หากปรากฏวา่มีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยไ์วก่้อนมีการปิด 
สมุดทะเบียนวา่จะเลิกกองทุนรวมเม่ือมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดงัน้ี 
 (ก)  แจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอน 
หน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  
3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจง้ขอ้มูล 
ดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์
 (ข)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี 
ตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามขั้นตอนในการเพิกถอน 
หน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์
 (ค)  แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านกังานผา่นระบบ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขาย 
หน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
 (ง)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อรวบรวมเงินเท่าท่ี 
สามารถกระท าไดเ้พื่อช าระเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
 (จ)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตาม (1) (ก) ทราบ 
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน และช าระเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (1) (ง) คืนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม 
สัดส่วนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งห้ามซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเม่ือไดด้ าเนินการช าระเงินแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ไดแ้จ้งตลาดหลกัทรัพยต์าม (1)  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
ส านกังานภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทนุรวมไดรั้บแจง้ผลการปิดสมุดทะเบียน  
และด าเนินการปิดสมุดทะเบียนอีกคร้ังหน่ึงเม่ือครบระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการปิดสมุดทะเบียน 
ในคร้ังก่อน  พร้อมทั้งด าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีการปิดสมุดทะเบียนในคร้ังหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ 35 ราย  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดใน (1) 
 (ข)  ในกรณีท่ีการปิดสมุดทะเบียนในคร้ังหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 ราย 
ขึ้นไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานภายใน  
3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บแจง้ผลการปิดสมุดทะเบียนดงักล่าว 
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ขอ้ 106/3   เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 102(2) หรือขอ้ 102/1 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม 
ขอ้ 102(2) หรือขอ้ 102/1  พร้อมทั้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอน
หน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวม และแจง้ขอ้มูล
ดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านกังานผา่นระบบ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขาย
หน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยต์ามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์
  (3)  จ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่ 
วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถ 
กระท าไดเ้พื่อช าระเงินคืนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (4)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตาม (1) ทราบโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน และช าระเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) คืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนภายใน  
10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
เม่ือไดด้ าเนินการช าระเงินแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 
 
 
 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  
3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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ส่วนท่ี 16 
การผอ่นผนั 

______________ 

  ขอ้ 107   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนั 
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีต่อส านกังานได ้
  (1)  การเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 8 วรรคสาม 
  (2)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
หน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 9 และขอ้ 10 
  (3)  ระยะเวลาการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าสั่งซ้ือ 
หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 28(2) 
  (4)  การจดัท าและส่งรายงานรอบระยะเวลาบญัชีตามขอ้ 35 รายงานรอบระยะเวลา 
6 เดือนตามขอ้ 36 และขอ้มูลท่ีตอ้งแสดงในรายงานดงักล่าวตามขอ้ 37 
  (5)  การประกาศการจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 93 วรรคสอง (1) 
  (6)  ระยะเวลาในการปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินการของบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตามขอ้ 104(2)  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยืน่ความเห็นของผูดู้แลผลประโยชนม์าเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของส านกังานดว้ย 
  (7)  การด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ้ 105(4) ขอ้ 106 ขอ้ 106/2(1) (จ)  
หรือขอ้ 106/3(4) 

 

 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ 
กองทุนรวมมีประกนั 
________________ 

  ขอ้ 108   ในหมวดน้ี 
  “กองทุนรวมมีประกนั”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะ 
ของกองทนุมีประกนัตามประกาศการลงทุน 
  “ผูป้ระกนั”  หมายความวา่   ผูท่ี้ท าสัญญาประกนักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในการ 
ใหป้ระกนัวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน แลว้แต่กรณี  
ตามจ านวนท่ีรับประกนัไว ้

  ขอ้ 109   เม่ือเกิดหรือรู้วา่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีท าใหต้อ้งจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่  
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ท่ีมีคุณสมบติัและมีขอ้ก าหนดตามสัญญาประกนั
ในระดบัที่ไม่ต ่ากว่าของผูป้ระกนัรายเดิม ณ ขณะท าสัญญาเดิมหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 
แลว้แต่กรณี  เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บมติพิเศษใหจ้ดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่เป็นอยา่งอ่ืน  
  (2)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้งวนสิทธิไวใ้นโครงการว่า ในกรณีท่ีปรากฏ 
เหตุดงักล่าวบริษทัจดัการกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมมีประกนั หรือจดัการกองทุนรวมดงักล่าวต่อไป 
โดยยกเลิกการประกนัและเลิกใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั โดยถือวา่ไดรั้บ
มติพิเศษ 
  ในการขอมติพิเศษตามวรรคหน่ึง (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยรายละเอียด
ซ่ึงเป็นสาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูป้ระกนัรายเดิมกบัรายใหม่ และเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสืบเน่ืองจากการเปล่ียนผูป้ระกนัรายใหม่ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบดว้ย 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  ในกรณีท่ีการจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่เกิดขึ้นเน่ืองจากความผิดของบริษทัจดัการ 
กองทุนรวมเอง ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนตวัผูป้ระกนั 
หรือท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ียงัไม่อาจจดัให้มีผูป้ระกนัรายใหม่ให้แก่กองทุนรวมมีประกนัหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 110   ในกรณีท่ีปรากฏวา่การจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่จะมีผลท าใหค้่าธรรมเนียม 
หรือค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนัเพิ่มขึ้นเกินกวา่ร้อยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
ในการจดัใหมี้ผูป้ระกนัส าหรับงวดการประกนัล่าสุด บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่
ดงักล่าวได ้ต่อเม่ือบริษทัจดัการกองทุนรวมไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวโดยตอ้งไดรั้บ 
มติพิเศษ  เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดส้งวนสิทธิไวใ้นโครงการตามขอ้ 109 วรรคหน่ึง (2) 

  ขอ้ 111   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 112 
  (1)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ไดรั้บมติพิเศษตามขอ้ 109 วรรคหน่ึง (1) หรือ 
ขอ้ 110 
  (2)  ค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่สูงกวา่ผลประโยชน์ท่ีกองทุนรวมมีประกนั 
จะไดรั้บ   
  (3)  บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด 

  ขอ้ 112   เม่ือปรากฏเหตุอย่างหน่ึงอยา่งใดตามขอ้ 111 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เลิกกองทุนรวมมีประกนัเม่ือไดรั้บมติพิเศษ  

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี  
19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ยกเลิกการประกนัเม่ือไดรั้บมติพิเศษและจดัการกองทุนรวมดงักล่าวต่อไป  
โดยใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเลิกใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือท่ีมีความหมายในท านองเดียวกนั และหา้ม
บริษทัจดัการกองทุนรวมโฆษณาหรือเปิดเผยวา่เป็นกองทุนรวมมีประกนัอีกต่อไป 
  การด าเนินการตามวรรคหน่ึงไม่เป็นผลให้บริษทัจดัการกองทุนรวมหลุดพน้จาก 
ความรับผิดตามขอ้ 109 วรรคสาม และบริษทัจดัการกองทุนรวมยงัตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีอาจเกิด
ขึ้นกบักองทุนรวมมีประกนัและผูถื้อหน่วยลงทุนจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดรั้บมติพิเศษ
ตามขอ้ 109 วรรคหน่ึง (1) ดว้ย 

หมวด 3 
ยกเลิก 

_________________ 

หมวด 4 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

______________ 

ส่วนท่ี 1 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทุกประเภท 

______________ 

  ขอ้ 120   ในหมวดน้ี ค าวา่ “กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนรวม 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 121   ในการจดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ บริษทัจดัการกองทุนรวม 
ตอ้งจดัใหมี้ระบบในการตรวจสอบการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 122   มิใหน้ าความในขอ้ 93 มาใชบ้งัคบั และหา้มมิใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี  
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 123   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัท าและส่งรายงานเก่ียวกบัการลงทุนใน 
หน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนด 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 123/1   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ย 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน  
บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมดว้ยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน  
5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 123/2   ในกรณีท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพปรากฏเหตุตอ้งเลิกกองทุนรวม 
ตามขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดงัต่อไปน้ี และมิใหน้ าความในขอ้ 105 มาใชบ้งัคบั 
  (1)  ยติุการรับค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตั้งแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ 
ตามขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 
  (2)  แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตาม 
ขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 โดยวิธีการดงัน้ี 

(ก)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน 

(ข)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
(ค)  แจง้ส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 
 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 9/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี  
3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
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ขอ้มูลท่ีแจง้ตาม (2) วรรคหน่ึงตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
(ก)  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวม 
เพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ย 
การลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก าหนด และผูถื้อหน่วยลงทุนจะ 
ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี 
   1.  เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรกโดยโอนยา้ย 
ไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการกองทุนรวมเดียวกนั  
   2.  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ก าหนด  ทั้งน้ี ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถึงระยะเวลาท่ี 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (3)  จ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวภายใน  
5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 
  (4)  รวบรวมเงินท่ีไดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
เกิดเหตุการณ์ตามขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 
  (5)  ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืนตามแนวทาง 
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัชา้ 

เม่ือไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 

ส่วนท่ี 2 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอนเงิน 

จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
_________________ 

  ขอ้ 124   ในส่วนน้ี  
  “กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีรับโอน 
เงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “เงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ”  หมายความวา่    
  (1)  เงินท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  



68 

 

  (2)  เงินตาม (1) ท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพรับโอนต่อเน่ืองจากกองทุนรวม 
เพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน 
  (3)  ผลประโยชน์อนัเกิดจากเงินตาม (1) และ (2) 
  “เงินสะสม”  หมายความวา่   เงินสะสมตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 125   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระบบงานเพื่อแยกส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีรองรับเงินจากกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพออกจากส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
  (2)  จดัใหมี้ระบบงานในการจ าแนกเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพของผูถื้อหน่วยลงทุน 
แต่ละรายออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 (ก)  เงินสะสม 
 (ข)  เงินอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสะสม 
  (3)  จดัเก็บขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวกบัอาย ุและระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
หรือการเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทนุรวมเพื่อการเล้ียงชีพ แลว้แต่กรณี  
เพือ่การนบัอายตุ่อเน่ือง 

  ขอ้ 126   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ประสงคจ์ะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ 
เล้ียงชีพไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสียสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายดงักล่าวทราบ 

  ขอ้ 127   ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บางส่วนไปยงักองทุนรวมอ่ืน ใหส้ามารถท าไดโ้ดยโอนเงินสะสมและเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสะสม 
ในอตัราท่ีเท่ากนั  

  ขอ้ 128   ในการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมระบุไวด้ว้ยวา่ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดงักล่าวไดร้วมเงินจากกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพไวด้ว้ย 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่น าขอ้มูลในส่วนของเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ไปรวมค านวณเป็นขอ้มูลเงินลงทุนและภาพรวมอุตสาหกรรมในธุรกิจกองทุนรวม 
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หมวด 5 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 

ส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
_________________ 

  ขอ้ 129   ในหมวดน้ี ค าวา่ “กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ”  หมายความวา่   
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศตาม 
ประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 130   มิใหน้ าความในขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 11 ขอ้ 93 วรรคสอง และขอ้ 106 มาใช้
บงัคบักบักองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศ 
  มิใหน้ าความในขอ้ 101(2) และขอ้ 102(1) (ข)  มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมส าหรับ 
ผูล้งทุนในต่างประเทศซ่ึงจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมกบัส านกังานก่อนวนัท่ี 16 มิถุนายน  
พ.ศ. 2547  และกองทุนรวมดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง
เดียวกบักองทุนรวม กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม หรือกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพเท่านั้น 

หมวด 6 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาว 
___________________ 

  ขอ้ 131   ในหมวดน้ี ค าวา่ “กองทุนรวมหุน้ระยะยาว”  หมายความวา่   กองทุนรวม 

ท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  และมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวตามประกาศการลงทุน 

 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 64/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี  
9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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ขอ้ 132   ในการจดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัให้

มีระบบดงัต่อไปน้ี 

  (1)  ระบบในการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2563  
  (2)  ระบบในการตรวจสอบการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน  
เพื่อจ าแนกหน่วยลงทุนท่ีซ้ือหรือขายคืนก่อนหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
  บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ระบบตามวรรคหน่ึงจนกวา่จะครบระยะเวลา 
ในการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะท าใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

  ขอ้ 133   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ย 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน บริษทัจดัการ 
กองทุนรวมตอ้งโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมดว้ยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 133/1  ในกรณีท่ีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปรากฏเหตุตอ้งเลิกกองทุนรวม 
ตามขอ้ 102(1) หรือ (2) หรือขอ้ 102/1 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
ดงักล่าว โดยใหป้ฏิบติัตามขอ้ 123/2 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และเม่ือไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ 
ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 134   มิใหน้ าความในขอ้ 93 มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว  ทั้งน้ี  
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะจ่ายไดเ้ม่ือกองทุนรวมมีก าไรสะสมและจะตอ้ง 
ไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 64/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี  
9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละคร้ัง ใหเ้ลือกจ่าย 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบ้ียรับท่ีไดรั้บจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (2)  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสุทธิในรอบ 
ระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

  ขอ้ 135   ยกเลิก 

  ขอ้ 136   ยกเลิก 

หมวด 7 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับ 

กองทุนรวมอีทีเอฟ 
_________________ 

  ขอ้ 137   ในหมวดน้ี 
  “กองทุนรวมอีทีเอฟ”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะ 
ของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 138   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นผูล้งทุนทัว่ไปไดเ้ม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

  ขอ้ 139   ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 
สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ี 2 (Asian Bond Fund 2)  
ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives  Meeting of East Asia and Pacific Central  
Banks (EMEAP)  บริษทัจดัการกองทุนรวมจะก าหนดปริมาณหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี  
15 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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ดงักล่าวท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจะรับซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังาน 

  ขอ้ 140   ในกรณีท่ีมูลค่าท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและ 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ 10 วรรคหน่ึง (1) และ (2) จะท าใหมี้ความไม่แน่นอน 
เก่ียวกบัจ านวนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีใชช้ าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ   
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผอ่นผนัการใชมู้ลค่าในการค านวณราคาขายและราคารับซ้ือคืน 
ใหแ้ตกต่างจากมูลค่าท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ดงักล่าวต่อส านกังานได ้

  ขอ้ 141   ในระหวา่งท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ปิดท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อีทีเอฟ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถ 
ใชข้อ้มูลดงักล่าวประกอบการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  เวน้แต่จะไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (1)  ขอ้มูลความเคล่ือนไหวของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิท่ีเปิดเผยไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชน์  
และไม่ตอ้งใชต้วัเลขทศนิยมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11 
 (ข)  ความถี่ในการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิตอ้งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัมูลค่าหรือราคาของปัจจยัอา้งอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
  (2)  ขอ้มูลความคลาดเคล่ือน (tracking errors) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
อีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจยัอา้งอิงสุดทา้ย (ultimate underlying) โดยใหเ้ปิดเผยก่อนการเปิดซ้ือขาย 
หลกัทรัพยร์อบแรกของตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 142   ยกเลิก 

  ขอ้ 143   ยกเลิก 

 

 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 8 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 

ท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
________________ 

  ขอ้ 144   ในหมวดน้ี ค าวา่ “กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม” และ “กองทุนรวม 
เพื่อการเล้ียงชีพ”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรมหรือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามประกาศการลงทุน แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 145   ความในหมวดน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

  (2)  กองทุนรวมเพื่อการออม 

  ขอ้ 146   ในกรณีท่ีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนในหมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพยไ์ดรั้บประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
จากการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมน าเงิน 
ดงักล่าวจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในรอบปีบญัชีท่ีไดรั้บ 
ประโยชนต์อบแทน โดยใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 147 และขอ้ 148 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยต์่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ในประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1)  
หรือหน่วยทรัสตต์าม (2) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น 
  (4)  หน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรัสตต์าม (2)  

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 1/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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หรือตราสารตาม (3) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุด 
ทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น 

  ขอ้ 147   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 
ผลลพัธ์ท่ีค  านวณจากประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยค่าใชจ่้ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีจะจ่ายเงินปันผล  เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1)  กรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการ 
จ่ายเงินปันผล แต่รายการก าไรสุทธิหรือก าไรสะสมทั้ง 2 รายการดงักล่าวมียอดเงินนอ้ยกวา่จ านวน 
เงินปันผลท่ีค านวณได ้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลเท่ากบัยอดก าไรสุทธิหรือก าไรสะสม
นั้น แลว้แต่จ านวนใดจะมากกวา่ 
  (2)  กรณีท่ีเงินปันผลท่ีจะจ่ายเม่ือค านวณแลว้เป็นจ านวนเงินนอ้ยกวา่ 25 สตางค ์
ต่อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจงดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวก็ได ้ ทั้งน้ี ส าหรับกองทุนรวม 
ท่ีมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกวา่ 1 คร้ังในรอบปีบญัชี ใหน้ ายอดเงินปันผลท่ีค านวณไดน้อ้ยกวา่  
25 สตางคต์่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมค านวณกบัการจ่ายเงินปันผลในคร้ังต่อไปของรอบปีบญัชีเดียวกนัดว้ย 

  ขอ้ 148   ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายเงินปันผลตามหมวดน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล 

หมวด 9 

หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับกองทุนรวม 

ท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียว 

_________________ 

  ขอ้ 148/1   ในหมวดน้ี ค าวา่ “กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้การลงทุนเพียงคร้ังเดียว”  
หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบก าหนด
อายขุองทรัพยสิ์น หรือครบอายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทุนรวม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 148/2   มิให้น าความในขอ้ 10 วรรคหน่ึง มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมที่มุ่งเน้น 
การลงทุนเพียงคร้ังเดียว โดยใหบ้ริษทัจดัการค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปน้ี 

(1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างนอ้ย 
ในวนัดงัน้ี 
        (ก)  ค  านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
        (ข)  ค  านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

      (ค)  ค  านวณทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และประกาศภายใน 
วนัท าการถดัไป 

      (ง)  ค านวณทุกส้ินวนัท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

(2)  ค  านวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งนอ้ยในวนัดงัน้ี   
 (ก)  ค  านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(ข)  ค  านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน 
ของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

  ขอ้ 148/3   มิให้น าความในขอ้ 35 ขอ้ 36 ขอ้ 37 ขอ้ 38 และขอ้ 39 มาใชบ้งัคบั 
กบักองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้การลงทุนเพียงคร้ังเดียวซ่ึงมีอายกุองทุนไม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน 
เป็นกองทุนรวม 

หมวด 10 
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมตลาดเงิน 

ท่ีก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงท่ี 
______________ 

  ขอ้ 148/4   ในหมวดน้ี 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  “กองทุนรวมตลาดเงินท่ีก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงท่ี”  หมายความวา่   กองทุนรวม 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซ่ึงก าหนดราคา 
หน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนคงท่ีตลอดเวลา 
  ขอ้ 148/5   ในการจดัการกองทุนรวมตลาดเงินท่ีก าหนดราคาหน่วยลงทุนคงท่ี  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 1 หลกัเกณฑท์ัว่ไป  
ของภาค 2 การจดัการกองทุนรวม  เวน้แต่มีบทบญัญติัตามหมวดน้ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ   

ส่วนท่ี 1 
การค านวณจ านวนหน่วยลงทุนโดยใชร้าคา 

หน่วยลงทุนคงท่ี 
______________ 

  ขอ้ 148/6   ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินท่ีก าหนด 
ราคาหน่วยลงทุนคงท่ี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนใหค้งท่ี
ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
  (2)  ค  านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม  ทั้งน้ี  
ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหค้  านวณเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมอย่างน้อย 10 ต าแหน่ง
ต่อหน่วยลงทุน โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
  (3)  เพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการ เพื่อรักษาราคาหน่วยลงทุนใหเ้ป็นราคาคงท่ี     
         ในการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนภายหลงัจากการค านวณมูลค่า 
หน่วยลงทุนตาม (2) ใหเ้ป็นราคาคงท่ี ใหจ้ดัสรรมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย 
โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  ทั้งน้ี หากมีมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือจากการจดัสรรมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหใ้ชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
แต่ละราย คร้ังละไม่เกินกวา่ 0.01 บาท โดยเรียงล าดบัตามมูลค่าการถือหน่วยลงทุนสูงสุด 

  ขอ้ 148/7   ในกรณีท่ีมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจ านวนหน่วยลงทุนในแต่ละวนั  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยจ านวนหน่วยลงทุนดงักล่าว และแจง้ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีทราบ 
โดยวิธีการใด ๆ 
  (1)  ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
และผูล้งทุน 
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  (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ เม่ือไดรั้บการร้องขอ 

ส่วนท่ี 2 
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

______________ 

  ขอ้ 148/8   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมขายหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่ง
ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยราคาหน่วยลงทุนคงท่ี โดยรับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุนใน 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวนัท าการถดัจากวนัท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

  ขอ้ 148/9   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามจ านวนทั้งหมด 
ท่ีมีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยราคาหน่วยลงทุนคงท่ี โดยช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูข้ายคืน 
หน่วยลงทุน และยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน ไม่วา่การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเกิดขึ้นในหรือ
นอกเวลาท าการของวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่ก าหนดไวใ้นโครงการ 
บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนตามขอ้ 20(3) (ง) ก็ได ้
  (1)   กรณีท่ีการรับซ้ือคืนอยูภ่ายในวงเงินตามขอ้ 22(3) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม

ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนและยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนในวนัรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน   

  (2)   กรณีท่ีการรับซ้ือคืนเกินกวา่วงเงินตามขอ้ 22(3) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม

ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินดงักล่าวให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนและยกเลิก

จ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

  เวน้แต่ก าหนดไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ในส่วนท่ีเกินกว่าวงเงินตามวรรคหน่ึงหรือตามจ านวนทั้งหมดท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการ

ถดัจากวนัรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

  ขอ้ 148/10   ในกรณีท่ีมีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนก่อนรักษาราคาหน่วยลงทุน 

ใหเ้ป็นราคาคงท่ี  หากมีเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญัเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนคงท่ี ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมก าหนดส่วนไดเ้สีย 

ของผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกองทุนรวมไวใ้นโครงการ

ให้ชดัเจน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั และปฏิบติัต่อผูถื้อ 
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หน่วยลงทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนไม่มีลกัษณะเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืน 

ท่ีเหลืออยู่ 

ส่วนท่ี 3   
การด าเนินการเม่ือจ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

______________ 

  ขอ้ 148/11   ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ านวนไม่ถูกตอ้ง 
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการค านวณ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อการรักษาราคาหน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงท่ี  หากมูลค่า
ดงักล่าวท่ีไม่ถูกตอ้งคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าท่ีถูกตอ้ง ใหน้ าบทบญัญติัในส่วนท่ี 3  
การด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ของหมวดท่ี 1 หลกัเกณฑ์
ทัว่ไป ในภาค 2 การจดัการกองทุนรวมมาใชบ้งัคบั เพื่อใหก้ารเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งเกิดขึ้นภายหลงัจากการรักษาราคา 
หน่วยลงทุนให้เป็นราคาคงท่ี ให้ปรับปรุงจ านวนหน่วยลงทุน เพื่อให้การเพิ่มหรือลดจ านวน 
หน่วยลงทุนเป็นไปตามมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

หมวด 11 
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมเพื่อการออม 

______________ 

  ขอ้ 148/12   ในการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออม บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดั
ใหมี้ระบบงานในการตรวจสอบการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 148/13   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัใหมี้ระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 1/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี  
21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 



79 

 

  ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าและส่งรายงาน
เก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ 
ท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 148/14   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสั่งใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ย 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอ่ืน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมตอ้งโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมดว้ยผลประโยชน์ทั้งหมดภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

  ขอ้ 148/15   ในกรณีท่ีกองทุนรวมเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผล ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมด าเนินการตามขอ้ 134 โดยอนุโลม  

  ขอ้ 148/16   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตอ้งเลิกกองทุนรวมเพื่อการออมตามขอ้ 102(1) หรือ 
(2) หรือขอ้ 102/1 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมดงักล่าว โดยใหป้ฏิบติั
ตาม ขอ้ 123/2 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม และมิใหน้ าความในขอ้ 105 มาใชบ้งัคบั  ทั้งน้ี เม่ือไดด้ าเนินการ
ดงักล่าวแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 

ภาค 3 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

________________ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 149   เม่ือมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลแลว้ ใหบ้ริษทั 
จดัการกองทุนส่วนบุคคลเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ใหลู้กคา้รับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผา่นทาง
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เวน้แต่ลูกคา้ท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพปฏิเสธการรับทราบขอ้มูล 
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  (1)  การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลในเร่ืองดงัน้ี 
(ก)  วิธีการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑท่ี์สมาคมก าหนด   
(ข)  ช่วงเวลาส าหรับการวดัผลการด าเนินงานซ่ึงตอ้งก าหนดใหมี้การวดัผล 

ทุกเดือน 
กรณีที่มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลโดยเปรียบเทียบกบั

ตวัช้ีวดั (benchmark) ตวัช้ีวดัดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใช้ดชันีที่ใชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจาก 
การลงทุนในหลกัทรัพย ์(total return index) เทา่นั้น และไม่ใชด้ชันีท่ีสะทอ้นความเคล่ือนไหวของ 
ราคาหลกัทรัพยท่ี์เป็นองคป์ระกอบของดชันี (price index)  

มิใหน้ าความใน (1) วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักองทุนส่วนบุคคลท่ีมีนโยบาย 
การลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศการลงทุน 
  (2)  ช่ือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
  (3)  การลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 
  (4)  ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนส่วนบุคคลท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
  (5)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีอาจก่อใหเ้กิด 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของลูกคา้ การท าธุรกรรม 
การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน และการท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์
  (6)  ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนส่วนบุคคลอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของลูกคา้ตามท่ี 
ส านกังานก าหนด 
  การเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (3) (4) และ (6) ให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบักบั 
  (1)  การจดัการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา้ราชการ 
  (2)  การจดัการกองทุนประกนัสังคมตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 64/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2561) 
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  ขอ้ 149/1   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าบญัชีแสดงฐานะทางการเงิน
ของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละรายตามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

  ขอ้ 150   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเปิดเผยขอ้มูลการลงทุนในตราสาร 
ตามขอ้ 44 วรรคหน่ึง (1) และ (2) ต่อลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยให้เปิดเผยขอ้มูลการลงทุน
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรายเดือนตามขอ้ 161 

  ขอ้ 151   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท ารายงานการท าธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรัพยต์ามขอ้ 43 วรรคหน่ึง โดยใหจ้ดัเก็บรายงานดงักล่าวไวใ้หส้ านกังานตรวจสอบได้ 

  ขอ้ 152   ยกเลิก 

  ขอ้ 153   เม่ือสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลส้ินสุดลง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 
แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลและลูกคา้ไดต้กลงกนั  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
เป็นการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลส่งมอบหลกัทรัพยแ์ละ 
ทรัพยสิ์นโดยเร็วท่ีสุด 

  ขอ้ 154   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเปิดเผยขอ้มูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
เงินตอบแทน หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็น 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหน้ าความในขอ้ 95 วรรคหน่ึง (2) มาใชบ้งัคบักบัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
การจดัการดว้ยโดยอนุโลม 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 70/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี  
25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 69/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี  
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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ส่วนท่ี 2 
การใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของลูกคา้ 

_______________ 

  ขอ้ 155   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดล้งทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ 
ของบริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล  หากลูกคา้ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบคุคลใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลปฏิบติัตามขอ้ 92 โดยอนุโลม และด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหร้ายงานการไดใ้ช้
สิทธิออกเสียงใหลู้กคา้ทราบเม่ือไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงแลว้ 
  (2)  ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหแ้จง้ใหลู้กคา้
ทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังผา่นช่องทางหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้สามารถตรวจดู
แนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงโดยวิธีท่ีบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบคุคลไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไว ้

  ขอ้ 156   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดล้งทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของ 
บริษทัใดเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล และลูกคา้ไม่ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าว  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วน
บุคคลด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีมิใช่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลจะเสนอความเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงใหลู้กคา้ทราบก็ได ้
  (2)  ในกรณีของกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลตอ้งเสนอความเห็นเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิออกเสียงใหค้ณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ทราบ หรือขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใชสิ้ทธิออกเสียงแทน 
 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 69/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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ส่วนท่ี 3 
การจดัท าและส่งรายงานต่อส านกังาน 

_______________ 

  ขอ้ 157   ในส่วนน้ี 
  “งานทะเบียนสมาชิกกองทุน”  หมายความวา่   งานท่ีเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียน 
ขอ้มูลสมาชิกกองทุน และการจดัท าและจดัส่งรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจา้ง เงินสมทบ 
นายจา้งพร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบของลูกจา้งแต่ละราย 

  ขอ้ 158   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าและส่งรายงานสถานะและ 
การลงทุนของทุกกองทุนส่วนบุคคลเป็นรายเดือน ต่อส านกังานตามรูปแบบและวิธีการท่ีก าหนด 
ภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป โดยใหจ้ดัส่งผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้ 
และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ความในขอ้น้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

  ขอ้ 159   ยกเลิก 

  ขอ้ 160   ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าและส่งขอ้มูลการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงัต่อไปน้ี ตามรูปแบบ
และวิธีการท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  รายงานรายละเอียดของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีทุกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายเดือน โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 

(2)  รายงานสถานะและการลงทุนของแต่ละกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรายเดือน  
โดยใหจ้ดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 
  (3)  รายงานรายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปล่ียนแปลงส่วนของสมาชิกและนายจา้ง 
ของทกุกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรายเดือน โดยให้จดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 25/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  (4)  รายงานรายละเอียดของแต่ละกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นรายไตรมาส โดยให้
จดัส่งภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัจากเดือนสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
  การจดัส่งขอ้มูลตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลกระท าผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีส านกังานจดัไว ้โดยด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของส านกังาน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

  ขอ้ 161   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าและส่งรายงานรายเดือนใหแ้ก่

ลูกคา้ท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประกาศสมาคมบริษทัจดัการกองทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการในการจดัท ารายงานเก่ียวกบัการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัลูกคา้ 

  ในการจดัท ารายงานรายเดือนตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
เปิดเผยอตัราการลงทุนสูงสุดต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีระบุไวใ้นแผนการลงทุน 
ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมี 
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ  

  ขอ้ 162   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานก ากบัดูแลธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท าและส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินงาน
จดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามท่ีส านกังานร้องขอ โดยขอ้มูลท่ีจดัส่งให้
เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และภายในระยะเวลาท่ีส านกังานแจง้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
ทราบล่วงหนา้ 

  ขอ้ 163   ยกเลิก 

  ขอ้ 164   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลส่งส าเนางบการเงินและรายงาน 
การสอบบญัชีท่ีจดัท าขึ้นตามขอ้ 168 ใหส้ านกังานภายใน 150 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 69/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 28/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560) 
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ประจ าปีของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และแสดงไวท่ี้ท าการของกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อใหส้มาชิก 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตรวจดูไดด้ว้ย 

หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

_______________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑท์ัว่ไป 
______________ 

  ขอ้ 165   ในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพก าหนดใหส้มาชิกมีสิทธิเลือกนโยบาย 
การลงทุนได ้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  เสนอนโยบายการลงทุนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัสมาชิกโดยใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย พร้อมทั้งค  าแนะน า 
ท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการกองทุน เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน 
  (2)  จดัใหส้มาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 

แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 

  (3)  จดัท าสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนส าหรับนโยบายการลงทุน 

ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนตาม (1) โดยมีรายการและรูปแบบของขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านกังาน  ทั้งน้ี สรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตอ้งมี 

การเผยแพร่ให้สมาชิกทราบโดยผ่านช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าสมาชิกสามารถ 

เขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและอยา่งทัว่ถึงก่อนการตดัสินใจเลือกหรือเปล่ียนนโยบายการลงทุน 

  (4)  จดัใหมี้การทบทวนสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตาม (3) ทุกงวด  
6 เดือนของปีปฏิทิน และเผยแพร่ภายใน 45 วนันับแต่วนัส้ินงวด 6 เดือนของปีปฏิทินแก่สมาชิก 
โดยผา่นช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดตาม (3) 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 69/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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  (5)  จดัใหส้มาชิกมีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เวน้แต่สมาชิก 

มีมติก าหนดเวลาในการใชสิ้ทธิไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  (6)  จดัใหมี้ช่องทางหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่สมาชิกสามารถเขา้ถึงค าแนะน า 

ท่ีเหมาะสมไดโ้ดยง่ายและอย่างทัว่ถึงส าหรับการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ในการจดัท าและทบทวนสรุปขอ้มูลส าคญัของนโยบายการลงทุนตามวรรคหน่ึง (3)  

ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

  ขอ้ 166   ในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ไดก้ าหนดให้สมาชิกมีสิทธิเลือก 

นโยบายการลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 165(1) (3) (4) และ (6)  

โดยอนุโลม 

  ในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามวรรคหน่ึงมีนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง
ตามขอ้ 171 บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งมีกระบวนการท่ีท าให้มัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกรับทราบและเขา้ใจความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการลงทุนเป็นอยา่งดีแลว้ ก่อนเขา้เป็น
สมาชิกหรือก่อนท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะมีการเปล่ียนนโยบายการลงทุนเป็นนโยบายการลงทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงดงักล่าว 

  ขอ้ 167   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลส่งรายงานจ านวนหน่วย มูลค่าตอ่หน่วย 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และมูลค่าของเงินสะสม เงินสมทบ  พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสม 
และเงินสมทบใหส้มาชิกแต่ละรายทราบอยา่งนอ้ยทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทินโดยใหส่้งรายงาน 
ดงักล่าวภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินงวด 6 เดือน และหากสมาชิกขอทราบรายงานดงักล่าวเป็นรายเดือน  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลส่งรายงานดงักล่าวใหส้มาชิกทราบในเวลาอนัควรดว้ย 

  ขอ้ 168   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัท างบการเงินของกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพโดยเสนองบการเงินพร้อมรายงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุมใหญ่สมาชิกของ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อท าการรับรองงบการเงินดงักล่าว 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 69/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี  
26 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 70/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี  
25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 



87 

 

  ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเก็บรักษางบการเงินของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
รายงานการสอบบญัชี และเอกสารแสดงจ านวนสมาชิกและมูลค่าเงินกองทุนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ณ วนัส้ินเดือนก่อนวนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีไวท่ี้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลดว้ย 

  ขอ้ 169   ในการจดัท างบการเงินของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลแสดงรายการค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเพื่อคณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
ท่ีไม่ใช่การด าเนินงานตามปกติของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดหรือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ไวโ้ดยละเอียดในงบการเงิน
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพดว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การประเมินความเหมาะสมในการเลือก 

นโยบายการลงทุนรายสมาชิก 
________________ 

  ขอ้ 170   ความในส่วนน้ีใชเ้ฉพาะกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีก าหนดใหส้มาชิก 
มีสิทธิเลือกนโยบายการลงทุนได ้

  ขอ้ 171   ในส่วนน้ี 
  “นโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง”  หมายความวา่   นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 
ใหมี้การลงทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึง 
หรือหลายประเภทดงัต่อไปน้ีรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของแต่ละนโยบายการลงทุนนั้น 

(1)  ตราสารทุน 
 (2)  ตราสารหน้ีดงัน้ี 

 (ก)  ตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 (ข)  ตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 70/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี  
25 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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   1.  มีก าหนดการช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียท่ีไม่แน่นอน หรือมีขอ้ก าหนด 
ช าระคืนเงินตน้เพียงบางส่วนหรือไม่คืนเงินตน้ 
   2.  มีเง่ือนไขท่ีจะกระทบสิทธิของผูถื้อตราสารในการไดรั้บช าระคืนเงินตน้ 
หรือดอกเบ้ีย เช่น การดอ้ยสิทธิ การแปลงสภาพ การบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด การขยายระยะเวลา 
การช าระหน้ีหรือการปลดหน้ี เป็นตน้  เวน้แต่เป็นเง่ือนไขการผิดนัดตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด 
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้
  (3)  ทรัพยสิ์นตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 5 และขอ้ 6.2 ของส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุน
ท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) ในภาคผนวก 4-PVD ทา้ยประกาศการลงทุน 

  ขอ้ 172   เพื่อใหส้มาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยสอดคลอ้ง 
กบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน สถานะทางการเงินระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรับได ้และเป้าหมายการออมเม่ือเกษียณอายุ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัใหมี้การ
ประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหส้มาชิกท าการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนคร้ังแรก 
ตามเง่ือนไขและกรอบเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 173 และตอ้งแสดงใหส้มาชิกทราบถึงประโยชน์และ 
ความจ าเป็นในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนดว้ย 
  (2)  จดัใหมี้การทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุกรอบ 2 ปี 
ปฏิทินนบัแต่ปีท่ีไดท้ าการประเมินคร้ังล่าสุด โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปีท่ีครบก าหนด 
เวลาทบทวนดงักล่าว  ทั้งน้ี หากเป็นการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนก่อนปี  
พ.ศ. 2562  การทบทวนความเหมาะสมดงักล่าวจะท าเฉพาะกบัสมาชิกท่ีเลือกนโยบายการลงทุน 
ท่ีมีความเส่ียงสูงก็ได ้
  (3)  ในกรณีท่ีผลประเมินไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนท่ีสมาชิกแสดง 
ความจ านงเลือก ไม่วา่เป็นการเลือกไวเ้ดิมหรือท่ีจะเลือกใหม่ ใหเ้ตือนใหส้มาชิกทราบถึงความเส่ียง 
ของการเลือกนโยบายการลงทุนท่ีไม่เหมาะสมกบัสมาชิก ก่อนใหส้มาชิกลงนามยอมรับความเส่ียง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะใหข้อ้มูล หรือใหข้อ้มูลไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็นผลให้ 
ไม่สามารถด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ได ้ใหเ้ตือนใหส้มาชิกทราบถึงความเส่ียงในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนโดยไม่มีการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
  (5)  ติดตามใหมี้การประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนอีกคร้ัง 
ส าหรับสมาชิกท่ีปฏิเสธการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 
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  ขอ้ 173   การรวบรวมขอ้มูลของสมาชิกและท าการประเมินความเหมาะสมในการ 
เลือกนโยบายการลงทุนคร้ังแรก ใหเ้ป็นดงัน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นสมาชิกใหม่ท่ีเขา้เป็นสมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557   
ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในวนัเขา้เป็นสมาชิก 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นสมาชิกอยู่แลว้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557  ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  หากสมาชิกแสดงความจ านงเลือกนโยบายการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  
ไม่วา่เป็นการเลือกไวเ้ดิมหรือท่ีจะเลือกใหม่ ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2557 
 (ข)  หากมิไดเ้ป็นสมาชิกตาม (ก)  ใหด้ าเนินการให้แลว้เสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 

  ขอ้ 174   ให้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลใชแ้บบและวิธีการประเมินความเหมาะสม 
ในการเลือกนโยบายการลงทุนตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนด 

  ขอ้ 175   การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบาย 
การลงทุนตามส่วนน้ี บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นรูปเอกสารหรือรูปแบบอ่ืนใด  
ท่ีสมาชิกหรือบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลและตรวจดูขอ้มูลไดใ้นอนาคต 

ส่วนท่ี 3 
การค านวณมูลค่าต่อหน่วยและจ านวนหน่วย 

และการรับรองความถูกตอ้ง 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

________________ 

  ขอ้ 176   ในส่วนน้ี 
  “มูลค่าต่อหน่วย”  หมายความวา่   มูลค่าต่อหน่วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงค านวณ 
โดยน ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยทั้งหมด ณ วนัท่ีค านวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น 
  “จ านวนหน่วย”  หมายความวา่   จ านวนหน่วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา่   คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  “การชดเชยมูลค่า”  หมายความวา่   การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิกท่ียงัคง 
มีสมาชิกภาพอยูใ่นกรณีท่ีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกท่ีส้ินสมาชิกภาพ 
ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของมูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งกบัมูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้งแทนการเพิ่มหรือ 
ลดจ านวนหน่วย 
  “วนัค านวณจ านวนหน่วย”  หมายความวา่   วนัค านวณจ านวนหน่วยเพื่อเพิ่มหรือลด 
จ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิก ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลและคณะกรรมการกองทุน 
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ส ารองเล้ียงชีพก าหนดไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ผูรั้บรองมูลค่า”  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าการรับรองความถูกตอ้งของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

  ขอ้ 177   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบคุคลค านวณมูลค่าต่อหน่วยโดยสะทอ้น 
ใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยเงินท่ีมิไดเ้กิดจากผลการด าเนินงาน 
ใหน้ ามาค านวณเป็นจ านวนหน่วย 

  ขอ้ 178   ในการค านวณจ านวนหน่วยหรือมูลค่าต่อหน่วย การปรับปรุงรายการ  
การแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วยและการชดเชยมูลค่า ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเป็นส าคญั และบริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลตอ้งด าเนินการดงักล่าวต่อสมาชิกกองทุนแต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั  เวน้แต่โดยผลของ 
กฎหมายท าใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถปฏิบติัต่อสมาชิกแต่ละรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั  
หรือโดยเง่ือนไขและปัจจยัของสมาชิกแต่ละรายแตกต่างกนั อนัเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลไม่สามารถปฏิบติัเช่นนั้นได้ หรือบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลได้ด าเนินการ 
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดไว ้

  ขอ้ 179   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจดัใหมี้วนัค านวณจ านวนหน่วยของ 
แต่ละกองทุนอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 วนั และในการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่ 
สมาชิก ใหใ้ชมู้ลค่าต่อหน่วย ณ ส้ินวนัค านวณจ านวนหน่วยท่ีจะถึงเร็วท่ีสุดท่ีผา่นการรับรองจาก 
ผูรั้บรองมูลค่าแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยใหแ้ก่สมาชิกภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณ 
จ านวนหน่วย  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ บริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยจากส านกังานได ้

  ขอ้ 180   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจเล่ือนวนัค านวณจ านวนหน่วยได ้ 
ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
  (2)  มีประกาศส านกังานใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเล่ือนวนัค านวณ 
จ านวนหน่วยออกไป โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองประโยชน์ของสมาชิก หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
  (3)  เม่ือมีเหตุจ าเป็นท าใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย
โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุน หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม โดยบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บ 
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน  เวน้แต่จะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบคุคล 
  (4)  ในกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพมีการลงทนุในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นใน
ต่างประเทศตามประกาศการลงทุน เม่ือมีเหตุการณ์ดงัน้ีเกิดขึ้น และก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญั 
 (ก)  ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ   
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดล้งทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพย ์
แต่ละแห่งเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือ 
 (ข)  มีเหตุการณ์ท่ีท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี 
และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 

  ขอ้ 181   ในกรณีท่ีมูลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
แกไ้ขใหถู้กตอ้งโดยเร็ว และหากมูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากมูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้งและตั้งแต ่1 สตางคข์ึ้นไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลจดัส่งรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการกองทุนภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วย 
หรือการชดเชยมูลค่าเสร็จส้ิน โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มูลค่าต่อหน่วยท่ีไม่ถูกตอ้ง 
  (2)  มูลค่าต่อหน่วยท่ีถูกตอ้ง 
  (3)  สาเหตุท่ีท าใหมู้ลค่าต่อหน่วยไม่ถูกตอ้ง 
  (4)  การด าเนินการของบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเม่ือพบวา่มูลค่าต่อหน่วย 
ไม่ถูกตอ้ง 
  ในระหวา่งท่ีแกไ้ขมูลค่าต่อหน่วย บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งจดัท ามาตรการ
ป้องกนัและอาจหยุดการค านวณเพื่อเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยไดไ้ม่เกิน 7 วนัท าการติดต่อกนั  เวน้แต่ 
จะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน 

  ขอ้ 182   ในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เปิดเผยจ านวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
  (2)  เปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
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  ขอ้ 183   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งจดัใหมี้การรับรองความถูกตอ้งของ 
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยผูรั้บรองมูลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากส านกังานใหเ้ป็นผูรั้บรองมูลค่า 
  (2)  ไม่มีส่วนไดเ้สียอนัมีนยัส าคญักบับริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจนท าให้ 
ขาดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ  เวน้แต่บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหค้ณะกรรมการกองทุนทราบ 
และไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 4 
การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ี 

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 
ผิดนดัช าระหน้ี 

_______________ 

  ขอ้ 184   ในการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หากมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือ 
มีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นส่วนน้ี  เวน้แต่ส านกังาน 
จะผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  ขอ้ 185   บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่
หลกัประกนัเพื่อกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดต้่อเม่ือไดร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการรับช าระหน้ีดว้ย
ทรัพยสิ์นอ่ืนไวใ้นสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล ขอ้บงัคบักองทุน หรือไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุน และก่อนการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละคร้ัง 
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน โดยคณะกรรมการ
กองทุนไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลวา่ ในขณะนั้นการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากกวา่การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกร้อง 
  ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการกองทุน 
ส่วนบุคคลตอ้งระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะไดจ้ากการรับช าระหน้ี 
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น และค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายทรัพยสิ์น เป็นตน้ พร้อมเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการรับช าระหน้ี  รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้หรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีการผิดนดัช าระหน้ีเกิดขึ้น  
  (2)  บทวิเคราะห์และเหตผุลประกอบบทวิเคราะห์ท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
จดัท าขึ้นซ่ึงแสดงถึงพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารหน้ีจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้

  ขอ้ 186   เม่ือบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ี 
ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง วนัท่ีบริษทัจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคลไดรั้บทรัพยสิ์นมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน  พร้อมทั้งรายละเอียด 
เก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บโดยมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าว มูลค่าทรัพยสิ์น  
ค่าใชจ่้ายในการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืน ไปยงัคณะกรรมการกองทุนภายในวนัท่ี 20 ของ 
เดือนถดัจากเดือนท่ีไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา 

  ขอ้ 187   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลก าหนดราคาทรัพยสิ์นท่ีกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพไดรั้บมาจากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 188   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับ
ช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้นสามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ 
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพได ้
  (2) กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้นไม่สามารถลงทุนหรือ 
มีไวไ้ด ้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพไดรั้บทรัพยสิ์นนั้นมา  เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน  ทั้งน้ี  
ในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
ดงักล่าวได ้
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
จ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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ส่วนท่ี 5 
การจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ 

_______________ 

  ขอ้ 189   ในการจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ก าหนดราคาทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหเ้พื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 190   ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพสามารถลงทุนหรือ 
มีไวไ้ด ้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลจะมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพยสิ์นของ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพก็ได ้
  (2)  กรณีเป็นทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่สามารถลงทุนหรือ 
มีไวไ้ด ้บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
ทรัพยสิ์นนั้นมา หรือภายใน 2 ปีนบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาท่ีผูอุ้ทิศใหร้ะบุหา้มมิใหก้องทุน 
ส ารองเล้ียงชีพจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว แลว้แต่กรณี  เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการ 
กองทุน  ทั้งน้ี ในระหวา่งระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลอาจจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรัพยสิ์นดงักล่าวก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพยสิ์น ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
จ่ายจากทรัพยสิ์นของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ส่วนท่ี 6 
หลกัเกณฑเ์ฉพาะส าหรับการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน 
_______________ 

  ขอ้ 191   ในการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการดงัต่อไปน้ี แยกตามแต่ละนโยบายการลงทุน 
แทนการด าเนินการในส่วนของกองทุนส ารองเล้ียงชีพทั้งกองทุน 
  (1)  การค านวณมูลค่าต่อหน่วยตามขอ้ 177 และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
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  (2)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนหน่วย มูลค่าต่อหน่วย และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ 182 
  (3)  การรับรองความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ตามขอ้ 183 

  ขอ้ 192   ในการจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมีหลายนโยบายการลงทุน  
ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลด าเนินการดงัต่อไปน้ีแยกตามแต่ละนโยบายการลงทุน 
ท่ีบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลรับจดัการดว้ย 
  (1)  การเปิดเผยขอ้มูลเม่ือมีการลงนามในสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคลแลว้ 
ตามขอ้ 149 
  (2)  การจดัท าและส่งรายงานต่อส านกังานตามขอ้ 160 วรรคหน่ึง (2) และ (4) 
  (3)  การจดัท าและส่งรายงานอ่ืนใดให้แก่ลูกคา้ 
  (4)  การจดัท าและการเก็บรักษางบการเงินตามขอ้ 164 
  (5)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการรับช าระหน้ีดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนตามขอ้ 185 
  (6)  การด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหก้องทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ 190 

ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

________________ 

  ขอ้ 193   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สข/น. 23/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี 
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี  
จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

 

 
 

 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 21/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี  
9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 194   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สข/น. 23/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการ 
กองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 




