
 
 

 
     ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

     ที่ สข/น.  23/2552 
     เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน 

     ____________________ 

  อาศัยอํานาจตามความดังตอไปนี ้
  (1)  มาตรา 141(2) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตาม 
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100  
วรรคหนึ่ง มาตรา 118(1) มาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และมาตรา 140 วรรคสองและวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (2)  ขอ 17 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.  27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการจัดตั้งและจัดการกองทนุ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  โดยไดรับ 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหนาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
  (3)  ขอ 3 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 11 ขอ 14 ขอ 18 ขอ 19(1) (2) (3) (4) และ (6) และขอ 20 
แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  สํานักงานออกขอกําหนดไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1   ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนไป 

  ขอ 2   ในประกาศนี ้
  (1)  “บริษัทจัดการ”  หมายความวา   บริษทัจัดการกองทนุรวม  และบรษิัทจัดการ
กองทุนสวนบคุคล 
  (2)  “วันทําการ”  หมายความวา   วนัเปดทาํการตามปกตขิองบริษัทจัดการ 
  (3)  “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา   ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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  (4)  “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน”  หมายความวา   กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนมากกวาหนึ่งนโยบาย  โดยอาจจัดตั้งเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นายจางเดียวหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลายนายจางก็ได 
  (5)  “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนายจางเดยีว”  หมายความวา   กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจางของนายจางเพยีงรายเดียว 
  (6)  “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลายนายจาง”  หมายความวา   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลูกจางของนายจางหลายราย 

ภาค 1 
ขอกําหนดทีใ่ชบังคับกับการจัดการกองทนุรวม 

และการจดัการกองทุนสวนบุคคล 
____________________ 

หมวด 1 
ผูจัดการกองทนุ 

____________________ 

  ขอ 3   ในหมวดนี ้
  “พนักงานที่เกีย่วของ”  หมายความวา   พนักงานของบรษิัทจัดการที่ทราบขอมูล
เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน 

  ขอ 4   ใหบริษทัจัดการประกาศรายชื่อผูจัดการกองทุนไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการ 
ทุกแหงของบริษัทจัดการ 

  ขอ 5   ใหบริษทัจัดการจดัทําและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับผูจัดการกองทนุตามที่กําหนด
ไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข 
และวิธีการในการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของผูจัดการกองทุน 

  ขอ 6   บริษัทจัดการตองใหความรูหรือจัดอบรมแกผูจัดการกองทุนและพนักงาน 
ที่เกี่ยวของในเรื่องดังตอไปนี ้อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  (1)  กฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยและหลักเกณฑทีอ่อกตาม
กฎหมายดังกลาว 
  (2)  มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สํานักงานกําหนดหรือที่สมาคมกําหนดโดยไดรับ 
ความเหน็ชอบจากสํานักงาน 
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  (3)  จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่สมาคมกําหนด 
  (4)  นโยบายและกฎระเบยีบภายในของบรษิัทจัดการ 
  ในกรณีที่มีการออกหรือแกไขเพิ่มเติมเรื่องตามวรรคหนึง่  ใหบริษัทจดัการดําเนนิการ
โดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูจัดการกองทุนและพนกังานที่เกีย่วของรับทราบขอมูลดังกลาวดวยทกุครั้ง 

หมวด 2 
การดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 

____________________ 

  ขอ 7   ในกรณทีี่บริษัทจัดการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูล  ขอมูลที่เปดเผยตองม ี
ความถูกตอง เปนปจจุบัน ไมมีลักษณะทีท่ําใหเกดิความเขาใจผิดหรือเปนการบิดเบือนขอเท็จจรงิ 

หมวด 3 
การมอบหมายการจัดการ 
____________________ 

  ขอ 8   ในการมอบหมายการจัดการในสวนที่เกี่ยวกับการลงทุนใหบุคคลอื่น 
กระทําแทน  หากบริษัทจดัการไดปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการจัดตั้งและจัดการกองทนุ  ใหถือวาไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลว 

ภาค 2 
การจัดการกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ 9   ในภาคนี้ 
  (1)  “ผูดูแลผลประโยชน”  หมายความวา   ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
  (2)  “โครงการ”  หมายความวา   โครงการจัดการกองทนุรวม 
  (3)  “มูลคาหนวยลงทุน”  หมายความวา   มลูคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจาํนวน 
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการทีค่ํานวณนั้น 
  (4)  “ผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน”  หมายความวา   บุคคลที่บริษัทจัดการ 
กองทุนรวมมอบหมายใหทาํหนาที่ขายหรอืรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ของกองทุนรวม 
  (5)  “วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน”  หมายความวา   วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดไวในโครงการ 
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หมวด 1 
หลักเกณฑทัว่ไป 

____________________ 

สวนที่ 1 
ผูดูแลผลประโยชน 

____________________ 

  ขอ 10   การเปลี่ยนตัวผูดแูลผลประโยชนไมวาเพราะเหตใุด บริษัทจดัการกองทุนรวม
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนญุาตจากสํานักงานกอน 
  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัตไิมเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยคณุสมบัตขิองผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมในภายหลัง  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใหผูดแูลผลประโยชนแกไขคณุสมบัติ
ใหถูกตองภายในสิบหาวันนบัแตวันที่บริษทัจัดการกองทนุรวมทราบเหตุดังกลาว  และแจงการแกไข
ดังกลาวใหสํานักงานทราบภายในสามวนัทําการนับแตวนัที่แกไขเสร็จสิ้น 
  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคณุสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดแูลผลประโยชนตอสํานักงานภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว  และเมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหบริษัทจดัการกองทุนรวม
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน 

สวนที่ 2 
การถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสาม 

____________________ 

  ขอ 11   ความในสวนนี้ใหใชบังคับเฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
แตไมรวมถึงกองทุนรวมดังตอไปนี ้
  (1)  กองทุนรวมวายภุักษ 
  (2)  กองทุนรวมตราสารแหงทุนซึ่งมิใชกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
  (3)  กองทุนรวมตลาดเงินที่โครงการจัดการกองทุนรวมดังกลาวกําหนดการดํารง 
อายุถัวเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนกัของกระแสเงินที่จะไดรับจากทรัพยสินทีก่องทุนรวมลงทุนไว (portfolio 
duration) ณ ขณะใดขณะหนึง่ไมเกินหกเดอืน  ซ่ึงมีผูถือหนวยลงทุนเปนบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดถือหนวยลงทุนไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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  ขอ 12   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมกีารตรวจสอบวา 
มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของ 
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด 
ถือหนวยลงทุนเกินกวาอัตราดังกลาว ไมวาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตรวจสอบหรือ
ดําเนินการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับการแจงจากบรษิัทหลักทรัพยตามขอ 13  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (1)  รายงานตอสํานักงานภายในหาวนัทําการนับแตวนัทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวม 
รูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว  เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 22 วรรคหนึ่ง (2) แหงประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและ 
การเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล 
  (2)  ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทนุในเรื่องใด ๆ  บริษัทจัดการกองทุนรวมตอง 
ไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนัน้ในสวนทีเ่กินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด  รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 
  (3)  ดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้น
ใหมีจํานวนไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น
ภายในสองเดอืนนับแตวันทีป่รากฏกรณีดงักลาว  หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที  เวนแต 
เขาขอยกเวนตามขอ 22 วรรคหนึ่ง (2) และขอ 29 วรรคหนึ่ง (1) แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการ
กองทุนสวนบคุคล 
  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมระบุกรณีตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ไวอยางชัดเจน 
ในโครงการ 

  ขอ 13   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนในบัญชี 
บริษัทหลักทรพัยแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทนุ บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจดัใหมีขอกําหนด 
ใหบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีดังกลาวปฏิบัติดงัตอไปนี ้
  (1)  ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดในบัญชีดังกลาวถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน 
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด 
  (2)  แจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทราบโดยพลันเมื่อปรากฏวาบุคคลใดหรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน 
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด 
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  (3)  ไมนับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนันั้นในสวนที่เกินกวา 
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมใด  รวมในจาํนวนเสียง 
ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในบัญชดีังกลาว 

  ขอ 14   ในกรณีของกองทุนรวมที่จดทะเบยีนกองทนุรวมอยูแลวกอนวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2549  หากในวันดังกลาวกองทุนรวมมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทนุเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  บริษัทจัดการ 
กองทุนรวมไมตองดําเนินการตามขอ 12 และขอ 13 สําหรับการถือหนวยลงทนุที่เกนิอัตราสวน 
ในกรณีนั้น  แตใหดําเนินการตามขอ 15 แทน 

  ขอ 15   ในกรณีที่กองทุนรวมใดที่จดทะเบยีนกองทนุรวมอยูแลวกอนวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2549  หากในวันดังกลาวกองทุนรวมมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทนุเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  ใหบริษัทจดัการ
กองทุนรวมดําเนินการสําหรับการถือหนวยลงทุนที่เกนิอัตราสวนในกรณีดังกลาวตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้
  (1)  รายงานใหสํานักงานทราบเกี่ยวกับกรณีดังกลาวภายในสามสิบวนันับแตวันที ่ 
14 มีนาคม พ.ศ. 2549  โดยใหระบุช่ือกองทุนรวม รายช่ือบุคคลหรือกลุมบุคคลเดยีวกันที่ถือหนวยลงทุน
เกินกวาอัตราดังกลาว  และจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นถือไว  และ 
  (2)  ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ 14 มีนาคม  
พ.ศ. 2549 
         (ก)  เสนอขายหนวยลงทนุเพิ่มเติม หรือควบกองทุนรวมหรือรวมกองทุนรวม
ดังกลาว เพื่อใหอัตราการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันดังกลาวไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น 
         (ข)  เลิกกองทุนรวมนั้น 
         (ค)  ดําเนินการอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมไมดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง (2) ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดหรือดําเนินการแลวแตไมสามารถลดอัตราการถือหนวยลงทุนใหต่ํากวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทนุรวม 
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  ขอ 16   การดําเนินการตามขอ 15 มิใหนํามาใช หากเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขดังตอไปนี ้
  (1)  การดําเนนิการตามขอ 15 วรรคหนึ่ง (2) มิใหนํามาใช หากการถือหนวยลงทุนเกนิ
อัตราตามกรณทีี่กําหนดในขอ 15 เปนกรณทีี่เขาขอยกเวนตามขอ 22 วรรคหนึ่ง (2) (ก) หรือ (ข) แหง
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจดัตั้งกองทุนรวม
และการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล 
  (2)  การดําเนนิการตามขอ 15 วรรคหนึ่ง (2) มิใหนํามาใช หากการถือหนวยลงทุน 
เกินอัตราตามกรณีที่กําหนดในขอ 15 เปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 22 วรรคหนึ่ง (2) (ค) หรือ (ง) 
แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวม
และการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล  และโครงการของกองทุนรวมมขีอกําหนดให 
บริษัทจัดการกองทุนรวมไมตองนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรือ่งใด ๆ 
  (3)  การดําเนนิการตามขอ 15 ทั้งกรณีตาม (1) และ (2) มิใหนํามาใชกบักองทุนรวม 
ที่มีลักษณะดังตอไปนี ้
         (ก)  เปนกองทุนรวมปดที่กําหนดวนัสิ้นอายุโครงการไวอยางแนนอนโดยไมมี
การแกไขอายโุครงการหรือมีการแปลงสภาพเปนกองทนุรวมเปด 
         (ข)  เปนกองทุนรวมเปดที่ไมมีการเสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมอีก 
         (ค)  เปนกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ 

  ขอ 17   เพื่อประโยชนในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามประกาศนี้   
ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 
  (1)  บิดา มารดาและบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ 
  (2)  คูสมรส 
  (3)  นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปน
หุนสวนในนิตบิุคคลดังกลาวเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปน
หุนสวนทั้งหมด แลวแตกรณ ี
  (4)  นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวน 
ในนิติบุคคลอืน่นั้นเกินกวารอยละสิบของจํานวนหุนทีจ่าํหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวน
ทั้งหมดของนติิบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณ ี
  (5)  กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
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สวนที่ 3 
การคํานวณมลูคาทรัพยสินและมูลคาหนวยลงทุน 

____________________ 

  ขอ 18   ในการจัดการกองทนุรวมปด  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณและ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมปดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ 21 
  (1)  คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ 
  (2)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการสุดทายของ
สัปดาหภายในวันทําการถัดไป   เวนแตในกรณีของกองทุนรวมปดที่ไมมีหนวยลงทนุเปนหลักทรพัย 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิและ 
มูลคาหนวยลงทุนของวันทําการสุดทายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป 
  (3)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียน 
ผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดไป 
  มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทนุที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง ตองใชตัวเลข
ทศนิยมตามทีก่ําหนดไวในขอ 20 และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนดวย 
  ในกรณีที่การประกาศตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูล
มูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทนุภายในสองวันทําการถัดไปก็ได 
  การประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ และปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ 
กองทุนรวม  รวมทั้งจัดใหมปีระกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)   เวนแตในกรณีของกองทุนรวม 
เพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนนิการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให 
ผูถือหนวยลงทุนทราบขอมูลดังกลาวแทนการประกาศในหนังสือพิมพก็ได 

  ขอ 19   ในการจัดการกองทนุรวมเปด  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณและ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ 
ของกองทุนรวมเปดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามขอ 21 
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  (1)  คํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ  และคํานวณ
ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  ทั้งนี้  
ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาขาย 
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ 
  (2)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ดังตอไปนี ้
         (ก)  กรณกีองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลาที่กําหนดวนัทําการซื้อขาย 
หนวยลงทุนแตละครั้งหางกนัตั้งแตหนึ่งเดอืนขึ้นไป  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ ของวันทําการ
สุดทายของเดอืนภายในวันทําการถัดไป 
         (ข)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก)  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ ของวันทําการ
ซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป 
  (3)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียน 
ผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดไป 
  ใหนําความในขอ 18 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใชบังคับการประกาศ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุของ
กองทุนรวมเปดโดยอนุโลม 

  ขอ 20   การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวม
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  กรณีกองทุนรวมปด 
         (ก)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 
สองตําแหนง  โดยใชวิธีการปดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
         (ข)  คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนยิมหาตําแหนง  โดยใชวิธี 
การปดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมูลคาหนวยลงทนุเปนตัวเลขโดยมทีศนิยมสี่ตําแหนง   
โดยตัดทศนยิมตําแหนงทีห่าทิ้ง 
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  (2)  กรณีกองทุนรวมเปด 
         (ก)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 
สองตําแหนง  โดยใชวิธีการปดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
         (ข)  คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนยิมหาตําแหนง  โดยใชวิธี 
การปดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุน
ใหปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ส่ีขึ้น สวนมลูคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซื้อคืน 
หนวยลงทุนใหตัดทศนยิมตาํแหนงทีห่าทิง้ 
         (ค)  ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (2) (ข) เปนตัวเลขโดยมี
ทศนิยมสี่ตําแหนง  โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง  และประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคา 
รับซื้อคืนหนวยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใน (2) (ข) 
         (ง)  คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตวัเลขโดยมีทศนยิมหาตําแหนง โดยใชวิธี 
การปดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตใหใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพยีงสี่ตาํแหนง โดยตัด
ทศนิยมตําแหนงที่หาทิ้ง 
  ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตามวรรคหนึ่ง  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนาํผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 

  ขอ 21   ในกรณีดังตอไปนี้  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติ 
ตามขอ 18 และขอ 19 
  (1)  กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยดุรับ 
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุ ตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ 33 หรือขอ 34  ทั้งนี้  
เฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว 
  (2)  กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตตุามที่กําหนด
ไวในขอ 92 และขอ 93  ทั้งนี้ ใหไดรับยกเวนตามระยะเวลาดังตอไปนี ้
         (ก)  การคํานวณมูลคาและราคาตามขอ 18 วรรคหนึ่ง (1) และขอ 19 วรรคหนึ่ง (1) 
ใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว 
         (ข)  การประกาศมูลคาและราคาตามขอ 18 วรรคสี่ และขอ 19 วรรคสอง  
ใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว 
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สวนที่ 4 
การดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุน  

หรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
–––––––––––––––––– 

 ขอ 22   ในสวนนี ้
 “การชดเชยราคา”  หมายความวา   การเพิม่หรือลดจํานวนหนวยลงทนุของผูซ้ือหรือ
ผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทนุไมถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของ 
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง แทนการเพิม่หรือลดจํานวนหนวยลงทนุ 
  “ราคาหนวยลงทุน”  หมายความวา   ราคาขายหนวยลงทนุ หรือราคารับซื้อคืน 
หนวยลงทุน 

  ขอ 23   ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมปดไมถูกตองและไดมีการ
ประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว  หรือในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง   
หากการไมถูกตองดังกลาวมมีูลคานอยกวาหนึ่งสตางค หรือคิดเปนอัตราไมถึงรอยละศูนยจดุหา 
ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  จัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความไมถูกตองภายใน 
เจ็ดวนัทําการนับแตวนัที่พบวามูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  โดยรายงานดงักลาวตองมี
สาระสําคัญดังตอไปนี ้
         (ก)  มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
         (ข)  มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
         (ค)  สาเหตุที่ทําใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
         (ง)  มาตรการปองกันเพือ่มิใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ในกรณ ี
ที่ความไมถูกตองมิไดมีสาเหตุมาจากปจจยัภายนอกทีไ่มอาจควบคุมได 
  (2)  ในกรณีทีส่าเหตุที่ทําใหมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการ
คํานวณมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนครั้งตอไป  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมแกไขมูลคาหรือราคา 
หนวยลงทุนใหถูกตองตั้งแตวันที่พบวามลูคาหรือราคาไมถูกตอง 

  ขอ 24   ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมปดไมถูกตองและไดมีการ
ประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว  หรือในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง   
หากการไมถูกตองดังกลาวมมีูลคาตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละศูนยจุดหา  
ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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  (1)  คํานวณมลูคาหรือราคาหนวยลงทุนยอนหลังตั้งแตวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
พบวามูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันทีมู่ลคาหรือราคาหนวยลงทุนถูกตอง 
  (2)  ดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวนัที่มูลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น 
มีมูลคาและคิดเปนอัตราดังกลาว 
         (ก)  จัดทํารายงานการแกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทนุยอนหลังใหเสร็จสิ้น
ภายในวันทําการถัดจากวนัทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมพบวามูลคาหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง   
และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมลูคาหรือราคา 
หนวยลงทุนยอนหลังเสร็จสิ้น  เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดงักลาวภายใน 
วันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทนุรวมสงรายงานใหผูดแูลผลประโยชน 
   รายงานตามวรรคหนึ่งใหมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 23(1)  
โดยอนุโลม  เวนแตในกรณขีองรายงานการแกไขราคาหนวยลงทนุยอนหลังของกองทุนรวมเปด   
ใหระบกุารดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองไวแทนขอมูล
ตามขอ 23(1) (ง) 
         (ข)  แกไขมูลคาหรือราคาหนวยลงทุนใหถูกตองภายในวันที่ผูดแูลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานตาม (ก) 
         (ค)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม 
ที่มีการแกไขมลูคาหรือราคาหนวยลงทุน และวัน เดือน ปที่มีการแกไขมลูคาหรือราคาหนวยลงทุน 
ภายในสามวนัทําการนับแตวนัที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานตาม (ก) 
  ความในวรรคหนึ่ง (2) (ค) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมปดที่มีหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  และไดประกาศการแกไขมลูคาหนวยลงทุนตามระเบยีบ
หรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแลว 

  ขอ 25   นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ 24 แลว  ในกรณีที่ราคาหนวยลงทนุ
ของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง  หากการไมถูกตองดังกลาวมีมูลคาตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคดิเปน
อัตราตั้งแตรอยละศูนยจุดหาของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังตอไปนี้เฉพาะวันทีมู่ลคาหรือราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นมีมูลคาและคิดเปนอัตราดังกลาว 
  (1)  จัดทํารายงานการชดเชยราคาไวในรายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนตาม 
ขอ 24 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดวย  โดยใหอยูในสวนของการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
เมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
  (2)  ชดเชยราคาตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 26 ใหแลวเสร็จ  และดําเนินการโดย
วิธีการใด ๆ เพื่อใหผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทนุ 
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ไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตามขอ 24 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายในหาวัน 
ทําการนับแตวนัที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา 
  (3)  จัดทํามาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทนุไมถูกตอง  และสงรายงาน
ดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลังตามขอ 24 วรรคหนึ่ง (2) (ก)  
ใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทาํการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว   
เวนแตในกรณทีี่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมิไดมีสาเหตมุาจากปจจยัภายนอกทีไ่มอาจควบคุมได   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทนุ 
ไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดมาพรอมสําเนารายงานดังกลาวแทน 

  ขอ 26   ในการชดเชยราคาตามขอ 25(2)  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  กรณีราคาหนวยลงทุนทีไ่มถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติดังนี้ 
         (ก)  กรณทีี่เปนการขายหนวยลงทุน  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมลดจํานวน 
หนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุน 
ที่ไมถูกตองกบัราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
   หากปรากฏวาผูซ้ือหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุน
เหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายเงนิของบริษัทจดัการ
กองทุนรวมเอง เปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจาํนวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้น
และจายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี  
เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทนุรวมเปด  เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือ
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดแูลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 
         (ข)  กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวม 
เพิ่มจํานวนหนวยลงทนุของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจาํนวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคา 
หนวยลงทุนทีไ่มถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงนิของกองทุนรวมเปดเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน  แตหากปรากฏวาผูขายคืน 
หนวยลงทุนไมมีหนวยลงทนุเหลืออยู  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายเงินของกองทุนรวมเปด 
เปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
 
 



14 
 

  (2)  กรณีราคาหนวยลงทุนทีไ่มถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติดังนี้ 
         (ก)  กรณทีี่เปนการขายหนวยลงทุน  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจํานวน
หนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที ่
ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงนิของกองทุนรวมเปดเปนจํานวนเทากับสวนตาง 
ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน 
         (ข)  กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมลดจํานวน
หนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทนุเปนจํานวนซึ่งมมีูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทนุที่ 
ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
   หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมี 
หนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายเงนิของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจาํนวนหนวยลงทุน
ที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู 
แลวแตกรณี  เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนรวมเปด  เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
มีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคมุได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของ 
ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 
  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมตองชดเชยราคาเปนเงนิใหแกผูซ้ือหนวยลงทนุ 
หรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท  บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจนําเงนิชดเชย
ราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน  แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปน
ผูถือหนวยลงทุนแลว  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายในหาวันทําการนับแต
วันที่ผูดแูลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
  การจายเงนิของกองทุนรวมเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม 
วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก)  บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจจายเงนิ 
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเองแทนกองทุนรวมเปดก็ได 

  ขอ 27   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดใหมีสําเนารายงานตามขอ 23(1) และ 
ขอ 24 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการกองทุนรวม  เพื่อใหสํานกังานสามารถ
ตรวจสอบได 

  ขอ 28   หามมิใหบริษัทจดัการกองทุนรวมคิดคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากมูลคาหนวยลงทนุ
หรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจากกองทนุรวม  เวนแตในกรณีที่ความไมถูกตองดังกลาวมีสาเหต ุ
มาจากปจจยัภายนอกทีไ่มอาจควบคุมได 
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สวนที่ 5 
การขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด 

____________________ 

  ขอ 29   ในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทนุรวมเปด  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามจํานวนทั้งหมดที่มีคาํสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทนุในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  เวนแตกรณตีามขอ 33 หรือขอ 34 หรือ 
กรณีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุนไวในโครงการ 
  (2)  ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามจํานวนทั้งหมดที่มคีําสั่งซื้อหรือขายคืน 
หนวยลงทุนดวยราคาขายหนวยลงทนุหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายหนวยลงทุน   
และเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวนัทาํการถัดจาก 
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว  เวนแตปรากฏเหตุตามขอ 34 
  (3)  ชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุนภายในหาวนัทําการนับแตวนัรับซื้อคืน 
หนวยลงทุน  เวนแตในกรณดีังตอไปนี ้
         (ก)  บริษทัจัดการกองทนุรวมไดรับการผอนผันระยะเวลาการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ จากสํานกังาน  
ทั้งนี้ ใหบริษทัจัดการกองทนุรวมชําระเงนิใหผูขายคนืหนวยลงทุนภายในหาวนัทําการนับแตวัน
คํานวณมูลคาและราคาดังกลาวตามที่ไดรับการผอนผัน 
         (ข)  บริษัทจัดการกองทนุรวมเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตามขอ 30 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีคําเตือนที่แสดงวาผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับ
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนได
ตามที่มีคําสั่งไว ในใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

  ขอ 30   บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุน
คืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไดในกรณีดังตอไปนี ้
  (1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมโดยความเหน็ชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวา 
มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดได 
อยางสมเหตุสมผล 
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  (2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตองตามที่ระบุไวในขอ 24  
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงาน 
การชดเชยราคา 

  ขอ 31   ในการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 30   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  เล่ือนกําหนดการชําระเงนิคาขายคืนหนวยลงทนุแกผูถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 
สิบวันทําการนับแตวนัที่มีคาํสั่งขายคืนหนวยลงทนุนั้น  เวนแตกรณีตามขอ 30(2) บริษัทจัดการ 
กองทุนรวมอาจขอผอนผันระยะเวลาจากสาํนักงานได 
  (2)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิ
คาขายคืนหนวยลงทุนโดยพลัน 
  (3)  แจงการเลือ่นกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน  และจดัทาํรายงาน 
ในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการไดรับความเหน็ชอบตามขอ 30(1)  
หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามขอ 30(2)  
จากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานทราบโดยพลัน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมาย 
ใหผูดูแลผลประโยชนดําเนนิการดังกลาวแทนก็ได 
  (4)  ในกรณีทีม่ีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในระหวางการเลื่อน
กําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุน  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น  
โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จสิ้นกอนแลวจึงชําระ 
คาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทนุในวันนัน้ ๆ ตอไป 

  ขอ 32   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ 
หนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
ตามขอ 24  และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา  ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทนุ
ทราบเกี่ยวกับการหยดุการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยพลัน 

  ขอ 33   ในกรณีที่วนัทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่
สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยดุทําการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ    
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนสําหรับวันดังกลาว   
และตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเกีย่วกับการหยุดรับคําสัง่ในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 
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หาวันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพเิศษนั้น  โดยการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการ 
ทุกแหงของบริษัท รวมทั้งจดัใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนทีใ่ชเปนสถานทีใ่นการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) 

  ขอ 34   บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจไมขายหรือไมรับซือ้คืนหนวยลงทุนตาม 
คําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน 
หนวยลงทุนได  เมื่อปรากฏเหตุดังตอไปนี้  และบริษัทจดัการกองทุนรวมไดระบุเหตุดงักลาวไวใน
โครงการแลว 
  (1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายได
ตามปกต ิ
  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเหน็ชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวา 
         (ก)  มีเหตจุําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 
ของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  หรือ 
         (ข)  ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรม 
และเหมาะสม  หรือ 
         (ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
         ทั้งนี้ บริษทัจัดการกองทนุรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซือ้
หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุที่ไดรับมาแลว หรือจะหยดุรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุได
ไมเกินหนึ่งวนัทําการ  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
  (3)  ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงทุนและการมไีว
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หากมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวม
ดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 
         (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแตละแหง 
เกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  หรือ 
         (ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศไดอยางเสรี 
และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ  หรือ 
         (ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทนุรวม
ตางประเทศ  และกองทุนรวมตางประเทศนั้นหยุดรับคาํสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือไมขาย
หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุที่รับไวแลว 
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  ขอ 35   เมื่อปรากฏเหตุตามขอ 34  และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย
หรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุ หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุ  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (1)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการไมขายหรอืไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุโดยพลัน 
  (2)  รายงานการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือการหยดุรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทนุพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้น
ใหสํานักงานทราบโดยพลัน 
  (3)  ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือหยดุ
รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 34  เกนิหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจดัการกองทุนรวม
ดําเนินการดังตอไปนี ้
         (ก)  รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุ และรายงานฐานะ
การลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวนัรายงานนัน้ใหสํานักงานทราบภายใน 
วันทําการกอนวันเปดรับคําสัง่ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
         (ข)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทนุโดยพลัน 

  ขอ 36   เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทนุ หรือในกรณทีี่มีความจําเปนเพื่อ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนการ
ช่ัวคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานประกาศซึ่งไมเกินยี่สิบวันทําการตดิตอกัน 

  ขอ 37   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ 
หนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงนิไดตอเมื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมไดกําหนด
กรณีที่เปนเงื่อนไขการชําระและขั้นตอนการดําเนินการไวอยางชัดเจนในโครงการ  โดยขั้นตอนที่
กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดนัน้ 
ทุกราย  ทั้งนี้ กรณีที่เปนเงื่อนไขมีไดเฉพาะกรณใีดกรณหีนึ่งหรือหลายกรณี ดังตอไปนี้ 
  (1)  กองทุนรวมเปดกําหนดวธีิการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหสามารถชําระเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไวเปนการทั่วไป 
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  (2)  การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหนวยลงทุน 
นําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซื้อหนวยลงทนุของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมเดยีวกันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
  (3)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน 
  (4)  ผูถือหนวยลงทุนตกลงรบัชําระคาขายคืนหนวยลงทนุเปนหลักทรพัยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน  และบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับความเหน็ชอบจากผูดูแลผลประโยชน  
หรือไดรับมตโิดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
เปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได 

สวนที่ 6 
การจัดทํารายงานของกองทนุรวม 

____________________ 

  ขอ 38   ในสวนนี ้
  “บริษัทนายหนา”  หมายความวา   บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
สัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนาหรือไดรับการจดทะเบียน 
เปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

  ขอ 39   ในการจัดการกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงทุน
โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละหกสบิหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
หรือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทนุและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 
หนวยลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีไมนอยกวารอยละหกสบิหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ 
กองทุนรวม  หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนด
ไวในโครงการ  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจัดทํารายงานการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงทุน 
หรือหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุน แลวแตกรณี เฉลี่ยในรอบระยะเวลา 
สามเดือน หกเดือน เกาเดือน และสิบสองเดือนของรอบระยะเวลาบัญชี พรอมทั้งแสดงเหตุผล  และสง
ใหสํานักงานภายในสิบหาวนันับแตวันสิน้รอบระยะเวลาดังกลาว เพือ่ใหสํานักงานเปดเผยขอมูลแก 
ผูลงทุนทั่วไป 
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  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมทีม่ีลักษณะดังตอไปนี ้
  (1)  กองทุนรวมที่มีเหตุตองเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ หรือหมวดอื่น 
แลวแตกรณี  ในกรณีที่เหตุดงักลาวเกดิขึ้นกอนหรือในวนัที่ครบกําหนดจัดทําหรือจดัสงรายงาน 
  (2)  กองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการ  ทั้งนี้ เฉพาะในชวงระยะเวลาหนึ่งป
กอนวนัสิ้นสุดอายุโครงการ 

  ขอ 40   ในการจัดการกองทนุรวมผสมที่กาํหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน
ในขณะใดขณะหนึ่งนอยกวารอยละหกสิบหาของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  หากปรากฏวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนที่กําหนดไวในโครงการในวนัทาํการใด  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจัดทํารายงานการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงทุนทุกสิ้นวันทําการนั้น  
และรายงานใหสํานักงานทราบเปนรายเดอืนภายในวันที่สิบหาของเดอืนถัดไป 
  ใหนําความในขอ 39 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 41   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํารายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ทุกรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงมีสาระตามที่กําหนดไวในขอ 43 วรรคหนึ่ง  และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานกังานภายในสามเดือนนับแต 
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมเปด หากบรษิัทจัดการกองทุนรวมเลือกจดัทํา
และสงรายงานตามขอ 42 ตามปปฏิทิน ใหระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาบัญชีขยายเปนภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
  การสงรายงานรอบระยะเวลาบัญชีใหแกสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมสงผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual 
Fund Report and Prospectus (MRAP)) ดวย 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมทีต่องเลิกกองทนุรวมเนื่องจาก 
มีเหตุตามที่กําหนดไวในขอ 92 และขอ 93  โดยเหตดุังกลาวไดเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนด
จัดทําหรือจดัสงรายงานดังกลาว 

  ขอ 42   นอกจากการจัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชตีามขอ 41 แลว  
ในการจดัการกองทุนรวมเปด  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจัดทํารายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
กองทุนรวมเปดทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปปฏิทิน ซ่ึงมีสาระตามที่
กําหนดไวในขอ 43 วรรคสองดวย  และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูใน 
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานภายในสองเดือนนับแตวันสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 
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  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสงรายงานตามวรรคหนึ่ง 
ตามรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาว 
ในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
  ใหนําความในขอ 41 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 43   การจัดทํารายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามขอ 41  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวม
แสดงขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้
  (1)  งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ที่ผูสอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว 
  (2)  รายละเอียดเงินลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพันของกองทุนรวม 
ที่ตองแสดงการจัดกลุมใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทนุรวมตามคําอธิบายที่จัดไวใน
ระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 
  (3)  ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนด 
  (4)  คานายหนาทั้งหมดจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสั่งซื้อขายหลักทรัพยหรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนาของกองทุนรวม  รายช่ือบริษัทนายหนาทีไ่ดรับคานายหนาในจํานวนสูงสุด 
สิบอันดับแรก อัตราสวนของจํานวนคานายหนาที่บริษัทนายหนาแตละรายดังกลาวไดรับตอจํานวน 
คานายหนาทั้งหมด และอัตราสวนของจํานวนคานายหนาสวนที่เหลือตอจํานวนคานายหนาทั้งหมด 
  (5)  คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมซึง่ตองมีรายละเอียดตามตารางที่จัดไวใน
ระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 
  (6)  ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีกอนหนา 
  (7)  ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของ 
บริษัทจัดการกองทุนรวม 
  (8)  ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาทีก่ําหนด  ใหแสดงขอมูลดังกลาวพรอมทั้งเหตผุล 
  (9)  ขอมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ (ถามี) 
  (10)  ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย   
ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้แหงสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณวา 
จะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 
  (11)  ขอมูลการรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่น (ถามี) 
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  (12)  ขอมูลการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวม
ของรอบปปฏิทินลาสุด 
  การจัดทํารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนตามขอ 42  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม 
แสดงขอมูลอยางนอยตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (8) โดยอนุโลม  เวนแตงบการเงินตามวรรคหนึ่ง (1)  
ไมจําตองผานการตรวจสอบและแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี   

  ขอ 44   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดใหมีรายงานตามขอ 41 และขอ 42 ของ 
รอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ทีท่ําการทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถตรวจดูได และจัดสาํเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

  ขอ 45   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทําและสงขอมูลการจัดการกองทุนรวม
ดังตอไปนี ้
  (1)  ขอมูลตามรายการที่กําหนดไวในระบบรับสงรายงานธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
(Investment Management Reporting System) 
  (2)  ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนนิงานจัดการกองทุนรวมตามที่สํานักงานแจงตอ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมลวงหนา 
  การจัดทําและสงขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและภายในระยะเวลา 
ที่สํานักงานแจงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมลวงหนา  ทั้งนี้ ในกรณีของขอมูลตาม (1) ใหบริษัทจดัการ
กองทุนรวมจดัทําในรูปแฟมขอความที่สํานักงานจดัสงให โดยตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
วิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการรบัสงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสดวย 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีระบบเก็บรักษาขอมูลสํารองของขอมูลตาม 
วรรคหนึ่ง (1) ไวอยางนอยหนึ่งปนับแตวันสงขอมูลดังกลาวตอสํานักงาน 

สวนที่ 7 
การแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
____________________ 

  ขอ 46   ในการแกไขเพิ่มเตมิโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑที่คณะกรรมการ 
กํากับตลาดทนุหรือสํานักงานกําหนด  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
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เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานได  โดยการยืน่คําขอเปนหนังสอื พรอมทั้งรายละเอียดของ
โครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
  เมื่อสํานักงานไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาสํานกังานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 

  ขอ 47   การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน  หากปรากฏวา 
มติของผูถือหนวยลงทนุดังกลาวไมเกินรอยละหกสิบของจํานวนหนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด 
ของโครงการ หรือในกรณีทีเ่ปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของ 
ผูถือหนวยลงทุนเมื่อคํานวณเฉพาะจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด มจีาํนวนไมเกนิรอยละหกสิบของ
จํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมติและ
การนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

  ขอ 48   ในการแกไขเพิ่มเตมิโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผูดแูลผลประโยชน  เมื่อไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานตามขอ 10 แลว  ใหถือวาสํานักงานใหความเห็นชอบใหแกไขเพิม่เติมโครงการ 
ในเรื่องดังกลาวได 

  ขอ 49   ในการแกไขเพิ่มเตมิโครงการเพื่อลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ 
กองทุนรวมเปด  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 88 วรรคสอง 

สวนที่ 8 
กองทุนรวมทีม่ีการแบงชนดิหนวยลงทุน 

____________________ 

  ขอ 50   ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบงชนิดหนวยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวม
อาจใหผูถือหนวยลงทนุสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากชนดิหนึ่งเปนหนวยลงทุนอีกชนดิหนึ่งไดโดยตอง
ระบุวิธีการสับเปลี่ยนดังกลาวไวในโครงการใหชัดเจน 

  ขอ 51   ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบงชนิดหนวยลงทุน  การขอมติผูถือ 
หนวยลงทุนเพื่อการใดๆ ตองระบุใหชัดเจนไวในโครงการโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด เชน 
การเลิกกองทนุรวม เปนตน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนแตละชนดิเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
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  (2)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนชนิดหนึ่ง 
ชนิดใด เชน การคิดคาธรรมเนียมและคาใชจายของหนวยลงทุนแตละชนิด เปนตน ใหไดรับมต ิ
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
  (3)  ในกรณีทีข่อกําหนดอืน่ในประกาศนีก้ําหนดใหตองมีการขอมติจากผูถือ 
หนวยลงทุน หากการขอมตใินเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนชนิดใด   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมขอมติเฉพาะจากผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น 

  ขอ 52   ในกรณีที่การแบงชนิดหนวยลงทุนในกรณีใดซึ่งตองมีการคํานวณและ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ
ของหนวยลงทุนแตละชนดิ  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดใน
สวนที่ 3 การคํานวณมูลคาทรัพยสินและมลูคาหนวยลงทุน ในหมวด 1 หลักเกณฑทัว่ไป ของภาค 2  
การจัดการกองทุนรวม โดยอนุโลม 

  ขอ 53   ในกรณีที่หนวยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมทีม่ีการแบงชนดิหนวยลงทุน  
ไมมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนเหลืออยูแลวสําหรับหนวยลงทุนชนิดดังกลาว  บริษัทจดัการกองทุนรวม
อาจคงชนิดของหนวยลงทุนนั้นไวตอไปกไ็ด  และหากจะมีการขายหนวยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมคํานวณราคาขายหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดดังกลาวโดยใช 
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แลวแตกรณี ตามความ
เหมาะสมของหนวยลงทุนแตละชนิด  เปนเกณฑในการคํานวณ 

สวนที่ 9 
การเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจาก 
กองทุนรวมปดเปนกองทนุรวมเปด 

____________________ 

  ขอ 54   บริษัทจัดการกองทนุรวมจะเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทนุรวมปด 
เปนกองทุนรวมเปดได ตอเมือ่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  เปนการดาํเนินการตามที่กําหนดไวในโครงการตั้งแตกอนการเสนอขาย 
หนวยลงทุนครั้งแรก  หรือ 
  (2)  ไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนเกนิกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมดใหแกไขโครงการเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทนุรวมจากกองทุนรวมปดเปนกองทุนรวมเปด 
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  ขอ 55   ในการดําเนินการเพือ่เปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปด 
เปนกองทุนรวมเปด  ใหบริษทัจัดการกองทนุรวมดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  จัดใหมวีิธีการในการใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมปดในการ 
ที่จะออกจากกองทุนรวมดังกลาว  และปฏบิัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
         (ก)  บริษัทจัดการกองทนุรวมตองชําระคาหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทนุ
ดังกลาว  โดยใชมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอนวันเริ่มตนมีผลเปนกองทุนรวมเปดเปนเกณฑ 
ในการคํานวณ 
         (ข)  การชําระคาหนวยลงทุนตาม (ก) ใหกระทําภายในหาวนัทําการนับแตวนั
เร่ิมตนมีผลเปนกองทุนรวมเปด โดยใหนับวันเริ่มตนมีผลเปนกองทุนรวมเปดเปนวันแรกของ
ระยะเวลาดังกลาว 
         ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีการรวมกองทุนรวมปดกับ 
กองทุนรวมปด หรือกองทุนรวมปดกับกองทุนรวมเปด  ซ่ึงมีผลใหกองทุนรวมที่รับโอนเปน 
กองทุนรวมเปดโดยการเปลีย่นสภาพ  ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามขอ 65 แทน 
  (2)  ยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนดังตอไปนี้ตอสํานักงานตามแบบที ่
จัดไวในระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน  พรอมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และสัญญาแตงตั้งดูแลผลประโยชนที่มีการลงนามแลวในกรณีที่มีการแกไขใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนสภาพกองทุนรวม  รวมทั้งรายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วนัทําการสุดทายของสัปดาห
ลาสุดซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชน  ทั้งนี้ ในวันทําการที่สามลวงหนากอนวันเริ่มทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด 
         (ก)  การแกไขรายการทางทะเบียนแสดงสภาพของกองทุนรวม 
         (ข)  การจดทะเบยีนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน หรือเงนิทุนโครงการของกองทุนรวม  
(ถามี) 
  (3)  จัดทําหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมเปด  และจดัสงหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญใหสํานักงานไมนอยกวาหนึ่งวันทําการกอนการเริ่มจัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวน
ใหแกประชาชน  โดยการจัดสงและแจกจายหนังสือช้ีชวนตองแนบขอมูลดังตอไปนีด้วย 
         (ก)  ประวตัิความเปนมาโดยสรุปของกองทุนรวมนั้น 
         (ข)  งบการเงินประจํารอบระยะเวลาบญัชีลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบและ 
แสดงความเหน็แลว 
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         (ค)  รายงานฐานะการลงทุน ณ วันทําการสุดทายของสัปดาหลาสุดซึ่งรับรอง 
ความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชน ซ่ึงอยางนอยตองมขีอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน ราคาที่ไดมา  
มูลคาหลักทรัพยและทรัพยสินอื่น และอตัราสวนของมูลคาหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นตอ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยแยกเปนแตละรายการ และตามประเภทธุรกจิหลัก 
ที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

  ขอ 56   ใหถือวาวนัที่สํานักงานรับจดทะเบยีนการแกไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
ตามขอ 55(2) (ก) เปนวนัเริ่มตนมีผลเปนโครงการจัดการกองทุนรวมเปด 

สวนที่ 10 
การควบกองทนุรวมและการรวมกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ 57   ในสวนนี ้
  (1)  “ควบกองทุนรวม”  หมายความวา   การควบกองทุนรวมตั้งแตสองกองทุนรวม 
ขึ้นไปเขาเปนกองทุนรวมเดยีว  โดยจดัตั้งกองทุนรวมใหมขึ้นมาเพื่อซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิน สิทธิและ
หนาที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทนุรวมเดิม 
  (2)  “รวมกองทุนรวม”  หมายความวา   การรวมกองทุนรวมตั้งแตสองกองทุนรวม 
ขึ้นไปเขาเปนกองทุนรวมเดยีว  โดยกองทนุรวมที่รับโอนซื้อหรือรับโอนทรัพยสิน สิทธิ และหนาที่ 
ของกองทุนรวมที่โอนมาเปนของตน  และเลิกกองทนุรวมที่โอน 
  (3)  “ควบรวมกองทุนรวม”  หมายความวา  การควบกองทุนรวมหรือการรวม 
กองทุนรวม แลวแตกรณ ี
  (4)  “กองทุนรวมใหม”  หมายความวา   กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหมในการควบ 
กองทุนรวม 
  (5)  “กองทุนรวมเดิม”  หมายความวา   กองทุนรวมที่ทําการควบกองทนุรวม 
เขาดวยกัน 

  ขอ 58   การควบรวมกองทนุรวมตองเปนการควบกองทนุรวมหรือการรวม 
กองทุนรวมทีอ่ยูภายใตการจัดการของบรษิัทจัดการกองทุนรวมเดยีวกนั  โดยบริษัทจัดการกองทนุรวม
ตองพิจารณาถงึผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหนวยลงทุนของแตละกองทนุรวมดวยความเปนธรรม   
และการควบรวมกองทุนรวมแตละครั้งตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานดวย 
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  ขอ 59   กองทุนรวมตั้งแตสองกองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวม 
กองทุนรวมไดตอเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทนุตามหลักเกณฑทีร่ะบุไวในโครงการ  ภายใต
หลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  ไดรับมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมแตละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกลาว 
  (2)  ในกรณีทีม่ีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแตละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมออกเสียงนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
หรือออกเสียงตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
แตไมไดมติโดยเสียงขางมากดานใดดานหนึ่งเกนิกวากึง่หนึ่งของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะควบรวมกองทุนรวมตอไป  ใหดําเนินการขอมต ิ
คร้ังใหมภายในสิบสี่วันนับแตวันประชุมครั้งแรกหรือวนัที่กําหนดใหเปนวันสดุทายของการรับ 
หนังสือแจงมติจากผูถือหนวยลงทุนในการขอมติคร้ังแรก  และไดรับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนหนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแตละกองทุนรวมที่จะควบรวม 
กองทุนรวม 
  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (2) ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมแจงผลการนับมติคร้ังแรกใหผูถือหนวยลงทุนทราบดวย 
  การขอมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบริษทัจัดการกองทนุรวมกําหนด
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
ที่รับโอน (ถามี)  พรอมทั้งขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนไป 
ในคราวเดียวกนัดวย 
  ในการรวมกองทุนรวมปดกบักองทุนรวมปด หรือกองทนุรวมปดกับกองทุนรวมเปด  
หากมีผลใหกองทุนรวมที่รับโอนเปนกองทุนรวมเปด ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติผูถือ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนดังกลาวเพื่อเปลีย่นสภาพกองทนุรวมจากกองทุนรวมปด 
เปนกองทุนรวมเปดดวย   และหากไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑใน
วรรคหนึ่ง (1)  ใหถือวาไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนในการเปลี่ยนสภาพกองทนุรวมตามขอ 54(2) แลว 

  ขอ 60   การขอมติจากผูถือหนวยลงทุนตามขอ 59  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสง
หนังสือนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม หรือสงหนังสือขอมติลวงหนาไมนอยกวา
สามสิบวันกอนวันทีก่ําหนดใหเปนวันสุดทายของการรับหนังสือแจงมติจากผูถือหนวยลงทนุ   
โดยเปดเผยขอมูลที่ผูถือหนวยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนรวมอยางนอยดังตอไปนี้ 
ใหชัดเจนไวในหนังสือนัดประชุม  หรือหนังสือขอมติดังกลาว 
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  (1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เปนปจจบุันกอนการ 
ขอมติควบรวมกองทุนรวม  ซ่ึงจะตองแสดงรายละเอยีดเปนรายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น โดยระบุ
ประเภท ช่ือ จาํนวน อัตราผลตอบแทน (ถามี) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยตามมาตรฐานการบัญชี
สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการ
สุดทายของสัปดาหลาสุด และผลการดําเนินงานลาสุดของกองทุนรวม 
  (2)  สรุปประเด็นเปรียบเทยีบสาระสําคัญและความแตกตางของกองทุนรวมที่จะ 
ควบรวมกองทุนรวม  และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมือ่มีการควบรวมกองทุนรวมแลว โดยตองมี
รายละเอียดเกีย่วกับประเภทและวัตถุประสงคของโครงการ นโยบายการลงทุน และคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและจากกองทุนรวม เปนอยางนอย 
  (3)  ขั้นตอน สาระสําคัญของการดําเนินการในแตละขั้นตอน และกําหนดเวลาใน 
การควบรวมกองทุนรวม 
  (4)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม 
  (5)  รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม  
ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน 
  (6)  การดําเนนิการเกีย่วกับการจายเงนิปนผล (ถามี) กอนการควบรวมกองทุนรวม  
และนโยบายการจายเงินปนผลภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถามี) 
  (7)  คาใชจายในการควบรวมกองทุนรวมทีจ่ะเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถามี) เชน คาใชจายในการชาํระบัญชี เปนตน 
  (8)  ขอดีและขอเสียหลังจากมีการควบรวมกองทุนรวม เชน คาใชจาย ความเสี่ยง  
หรือสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เปนตน  ทั้งนี้ ตองไมมีลักษณะที่เกินความจริง 
  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพรอมดวย
เอกสารไปยังผูถือหนวยลงทุนแลว   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงสําเนาหนังสือนดัประชุมหรือ
หนังสือขอมติพรอมดวยเอกสารดังกลาวไปยังสํานักงานภายในสามวนัทําการนับแตวนัสงหนังสือ 
นัดประชุมหรือหนังสือขอมติ 

  ขอ 61   ในชวงระยะเวลานับแตวันสงหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ 
เพื่อควบรวมกองทุนรวมถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุนรวม  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไมขาย 
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทนุของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดรับไวแลว  
หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวได โดยการปดประกาศเรื่องดังกลาวไว  
ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษทัจัดการกองทนุรวม และจัดใหมีการประกาศเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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  ในชวงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมจัดทํารายงานแสดง
สถานะการลงทุนของวันทําการสุดทายของแตละสัปดาหของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม  
และจัดใหมีรายงานดังกลาวไว ณ ทีท่ําการของบริษัทจัดการกองทุนรวมและสถานที่ติดตอทุกแหง 
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได  และจัดสําเนา 
ใหเมื่อผูถือหนวยลงทนุรองขอ 

  ขอ 62   เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติใหมกีารควบรวมกองทุนรวมตามขอ 59 แลว  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมยื่นคําขอรับความเห็นชอบตอสํานักงาน  พรอมดวยเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอรับความเห็นชอบดังตอไปนี้ 
  (1)  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทนุรวมใหม หรือการแกไขเพิม่เติมโครงการ
จัดการกองทนุรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม 
  (2)  รางขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหมกับบรษิทัจัดการ
กองทุนรวม รางสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมใหม และรางหนังสือช้ีชวน 
สวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน   รวมทั้งรางขอผูกพันระหวาง 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมที่รับโอนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม และรางสัญญาจัดตั้ง 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมที่รับโอน ในกรณีทีม่ีการแกไขขอผูกพันและสัญญาดังกลาว 
  (3)  หนังสือรับรองการไดมติของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวม 
  (4)  รายงานมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ สถานการณลงทนุในหลักทรัพย 
หรือทรัพยสินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวม ณ วนัทําการสุดทายกอนวนัยื่นขอความเหน็ชอบ
จากสํานักงาน 
  สํานักงานจะแจงผลการพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 
ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่สํานักงานไดรับคําขอพรอมเอกสารหลักฐานถูกตองและครบถวน 

  ขอ 63   เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน 
ใหทําการควบรวมกองทุนรวมแลว  ใหถือวาสํานักงานอนมุัติโครงการจัดการกองทุนรวมใหมหรือ 
ใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่ควบรวมกองทุนดงักลาว  และ 
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมควบรวมกองทุนรวมใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับ 
ความเหน็ชอบจากสํานักงาน  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  ทัง้นี้ ใหบริษัทจดัการ 
กองทุนรวมกําหนดวันเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเปนวันเดยีวกันกับวันที่ควบรวม
กองทุนรวมดงักลาว 



30 
 

  ขอ 64   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมบอกกลาวการควบรวมกองทุนรวมและการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ (ถามี)  ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใชสิทธขิองผูถือหนวยลงทุนของ 
กองทุนรวมเดมิหรือกองทุนรวมที่โอน  ตามวิธีการดังตอไปนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ 
ความเหน็ชอบจากสํานักงาน 
  (1)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบ 
เปนหนังสือพรอมสรุปสาระสําคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน 
วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริ่มทําการซื้อขายหนวยลงทนุโดยระบวุัน เดือน ป อยางชัดแจง และ
สถานที่ติดตอเพื่อสอบถามหรือรับขอมูลเพิ่มเติม 
  (2)  ประกาศในหนังสือพิมพรายวนัที่มีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินอยางนอย 
สองฉบับเปนเวลาสองวันติดตอกัน 
  ในกรณีที่เปนการรวมกองทนุรวมปดกับกองทุนรวมปด หรือกองทุนรวมปด 
กับกองทุนรวมเปด  หากมีผลใหกองทุนรวมที่รับโอนเปนกองทุนรวมเปด  นอกจากการแจงและ
ประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมแจงและประกาศการไดรับมติของ 
ผูถือหนวยลงทุนตามขอ 59 วรรคสี่ดวย 

  ขอ 65   เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดมหีนังสือแจงและประกาศการควบรวม 
กองทุนรวมตามขอ 64 แลว  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิม
หรือกองทุนรวมที่โอนในการใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเปน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน แลวแตกรณ ี
  สําหรับผูถือหนวยลงทนุของกองทุนรวมเดิมหรือกองทนุรวมที่โอนทีค่ัดคานหรือ 
ที่ไมไดออกเสยีงในการควบรวมกองทุนรวม  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจัดใหมวีิธีการในการ 
ใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาวในการที่จะออกจากกองทุนรวมกอนที่การควบรวมกองทุนรวม 
แลวเสร็จ  โดยวิธีการนัน้ตองมีระยะเวลาเพียงพอและเปนธรรมแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  ทั้งนี ้ 
ใหคํานึงถึงมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาขายและรบัซื้อคืนหนวยลงทุนในเวลา 
กอนหนาการควบรวมกองทุนรวม ตลอดจนโอกาสในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการควบรวม 
กองทุนรวมของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวดวย 

  ขอ 66   ในกรณีของการควบกองทุนรวม ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมเสนอขาย 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมใหม  และซื้อหรือรับโอนทรัพยสิน สิทธิ และหนาที่ของกองทุนรวมเดิม
ตามที่กําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมใหมมาเปนของกองทุนรวมใหม   สวนในกรณีของการ
รวมกองทุนรวม ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน และซื้อ
หรือรับโอนทรัพยสิน สิทธิ และหนาที่ของกองทุนรวมที่โอนตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม
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ที่รับโอน มาเปนของกองทนุรวมที่รับโอน  ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกรองที่อยู 
ในระหวางการฟองคดี ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกบัการนั้น 
  ในกรณีที่กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเปนเจาหนี้ซ่ึงมีหลักประกัน   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการเพื่อใหหลักประกนันั้นตกเปนหลักประกันแกกองทุนรวมใหม
หรือกองทุนรวมที่รับโอนดวย 

  ขอ 67   ในการขายหนวยลงทุนในชวงระยะเวลานับแตวนัสงหนังสือนดัประชุมหรือ
หนังสือขอมติไปยังผูถือหนวยลงทุนเพื่อการควบรวมกองทุนรวม ถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุนรวม  
บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเปดเผยขอมูลตามขอ 60 เกี่ยวกับการดําเนินการควบรวมกองทุนตอ 
ผูที่สนใจจะลงทุนหรือผูลงทุน เพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนหรือผูลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวมหากมีการควบรวมกองทุนรวมดังกลาว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการให 
ผูติดตอกับผูลงทุนปฏิบัติตามขอกําหนดดงักลาวดวย 

  ขอ 68   บริษัทจัดการกองทนุรวมตองจัดทําหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญและ
สวนขอมูลโครงการที่เปนปจจุบันของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยระบุวนัที่มีการ
ควบรวมกองทุนรวม  รวมทั้งประวัติความเปนมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวม 
ที่รับโอนไวดวย  และใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดสงหนังสือช้ีชวนดังกลาวใหสํานักงานไมนอยกวา
หนึ่งวนัทําการกอนการเริ่มจดัสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญใหประชาชน 

  ขอ 69   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงหนงัสือแจงสถานะการเปนผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมใหมหรือกองทุนรวมที่รับโอน ไปยังผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใหมหรือ 
กองทุนรวมทีรั่บโอน โดยทางไปรษณยีลงทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ควบรวมกองทุนรวม 
แลวเสร็จ 

สวนที่ 11 
การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี ้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ 

____________________ 

  ขอ 70   ในสวนนี ้
  (1)  “สิทธิเรียกรอง”  หมายความวา   สิทธิเรียกรองที่เกดิจากการประกอบธุรกิจของ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
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  (2)  “เงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี”้  หมายความวา   เงินได
จากการจําหนายทรัพยสินทีไ่ดจากการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอื่น รายไดที่เกิดจากการจัดหา 
ผลประโยชนจากทรัพยสิน  ตลอดจนดอกผลที่ไดจากทรพัยสินดังกลาว และเงินสํารอง (ถามี) หลังจาก
หักคาใชจายในการไดมา การมีไว หรือการจําหนายทรัพยสินนั้น 
  (3)  “เงินสํารอง”  หมายความวา   จํานวนเงินที่ตั้งสํารองเพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่น 

  ขอ 71   ในการจัดการกองทนุรวม  หากมกีารผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณวา 
ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธเิรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได  ใหบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้  เวนแตสํานักงานจะผอนผันเปนอยางอื่น 

  ขอ 72   กรณีกองทุนรวมเปดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี ้
หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย  ใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุ  
ณ วนัที่บริษัทจัดการกองทนุรวมไดบันทกึมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย  
เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอืน่ที่ไดจากการรับชําระหนี้  เวนแตบริษัทจดัการกองทุนรวม
ไดดําเนนิการตามขอ 73 กอนแลว 

  ขอ 73   ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง 
จะไมสามารถชําระหนี้ได  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีม่ีช่ืออยู
ในทะเบยีนผูถือหนวยลงทุน ณ วนัที่มีพฤตกิารณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรอง 
จะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนีก้็ได  
ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว  บริษัทจดัการกองทุนรวมไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ 74   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามขอ 72 หรือขอ 73  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมแจงประเภท จาํนวน ช่ือผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
และเงินสํารอง (ถามี) รวมทัง้วันที่บริษัทจดัการกองทุนรวมบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือ 
สิทธิเรียกรองเปนศูนย  หรือวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้
หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนีไ้ด แลวแตกรณี  ไปยังสํานกังานภายในสามวนัทาํการ 
นับแตวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย หรือ
นับแตวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบถึงพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตาม 
สิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได แลวแตกรณ ี
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  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมไดปฏิบตัิตามขอ 72  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
จัดใหมีรายละเอียดตามวรรคแรกไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการกองทนุรวม 
ตลอดจนสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทนุ 
ของกองทุนรวม ภายในวันทาํการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดแจงสํานกังานเปนระยะเวลา
อยางนอยสามสิบวันดวย 

  ขอ 75   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมิไดดําเนินการตามขอ 72 หรือขอ 73 
แลวแตกรณี  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่นที่มิใชหลักประกัน 
เพื่อกองทุนรวมไดตอเมื่อไดดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดระบุรายละเอียดเกีย่วกับการรับชําระหนี้ดวย 
ทรัพยสินอื่นไวในโครงการ และ 
  (2)  กอนการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง  
บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมาก 
ของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทนุรวมกันเกนิกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการนั้น  หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน   
โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตผุลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้
ดวยทรพัยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

  ขอ 76   ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตาม 
ขอ 75  บริษัทจัดการกองทนุรวมตองระบุรายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการ 
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอืน่ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย เชน คาใชจายในการไดมา 
ซ่ึงทรัพยสิน คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน เปนตน   
พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  รวมทั้งตองจัดใหมีหรือจัดทําเอกสารหลักฐาน
ดังตอไปนี ้
  (1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชาํระหนี้เกิดขึ้น หรือ 
  (2)  บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวเิคราะหที่บริษทัจัดการกองทนุรวมจัดทํา  
ซ่ึงแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนีไ้ด 

  ขอ 77   เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงัตอไปนี ้
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  (1)  แจงประเภท จํานวน และช่ือผูออกตราสารแหงหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอืน่  พรอมทั้ง 
รายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินที่ไดรับโดยมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับทรัพยสินดงักลาว  
มูลคาทรัพยสิน คาใชจายในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  ไปยังสํานักงานภายในสิบหาวันทําการ
นับแตวนัที่ไดรับทรัพยสินนัน้มา 
  (2)  จัดใหมีรายละเอียดตาม (1) ไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของ 
บริษัทจัดการกองทุนรวม ตลอดจนสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน 
ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดแจงสํานกังานตาม (1) เปนระยะเวลาอยางนอยสามสิบวัน 
  กรณีเปนกองทุนรวมปด นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมระบุไวในการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนในครั้งถัดจากวันที่ไดรับ
ทรัพยสินนั้นมาวา กองทุนรวมไดรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอื่นซึ่งผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอยีดไดที่
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการกองทุนรวม  ทั้งนี้ ใหระบุไวในการประกาศ
ดังกลาวไมนอยกวาสามครั้งติดตอกัน 

  ขอ 78   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนดราคาทรัพยสินที่กองทุนรวมไดรับมาจาก
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเพื่อใชในการคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

  ขอ 79   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมที่มี
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นดังตอไปนี้ 
  (1)  กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามขอ 72 หรือขอ 73  
บริษัทจัดการกองทุนรวมไมตองนําทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น และเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมตองนําทรัพยสินที่ไดจาก
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มารวมคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ 80   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ดวยทรพัยสินอื่น ดังตอไปนี ้
  (1)  กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามขอ 72 หรือขอ 73   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่นในโอกาสแรก
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ที่สามารถกระทําไดโดยคํานงึถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  เวนแตในกรณีที ่
ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี ้
ดวยทรพัยสินดังกลาวแทนเงิน  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในโครงการและตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
         ในระหวางที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ได 
จากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจจดัหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ดังกลาวกไ็ด 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนนิการกับทรัพยสิน 
ที่ไดจากการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอื่นดังกลาวตามหลักเกณฑดังนี ้
         (ก)  กรณีเปนทรัพยสินประเภททีก่องทุนรวมนั้นสามารถลงทุนในหรือมีไวได  
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได 
         (ข)  กรณีเปนทรัพยสินประเภททีก่องทุนรวมนั้นไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได  
บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทยังไมสามารถจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาว บริษทัอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได 
  ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน  ใหบริษัทจัดการกองทนุรวมจายจาก
ทรัพยสินของกองทุนรวม  เวนแตกรณกีองทุนรวมเปดทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมบนัทึกมูลคาตราสาร
แหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายจากเงินสํารอง รายไดหรือ
ผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

  ขอ 81   เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นทีไ่ดจากการรับชําระหนีใ้นแตละครั้ง   
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่น 
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดตามขอ 72 หรือขอ 73 แลวแตกรณี  ภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวนัที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  และใหแจงรายละเอยีดเกีย่วกับการ
เฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายในสิบหาวนัทําการนับแตวันที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดเฉลีย่เงินคืน  
เวนแตสํานักงานจะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 
  ในการเฉลี่ยเงนิคืนในแตละครั้งตามวรรคหนึ่ง หากบริษทัจัดการกองทนุรวมมีเหตุผล
แสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอืน่ที่ไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการ 
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  บริษทัจัดการกองทนุรวมอาจนําเงนิไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจาก 
การรับชําระหนี้ดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
จะคุมกับภาระคาใชจายก็ได  ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
ดวยทรัพยสินอื่นจนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนีน้ั้น
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ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน  บริษัทอาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นทีไ่ดจากการ 
รับชําระหนี้ดังกลาวมารวมคาํนวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการตามหลักเกณฑที่กําหนดในวรรคสอง 
ไดตอเมื่อไดระบุรายละเอยีดหลักเกณฑตามวรรคสองไวในโครงการแลว 

  ขอ 82   กองทุนรวมเปดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย  หากตอมาปรากฏวาบริษัทจดัการกองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสาร
แหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดงักลาวเปนเงนิ  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติตามความในขอ 81  
โดยอนุโลม 

สวนที่ 12 
การใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
ผูถือหุนในนามกองทุนรวม 
____________________ 

  ขอ 83   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหุนของบริษัทใด
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัตเิกี่ยวกับการใชสิทธิออกเสียง 
ของผูถือหุนในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1)  ใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคญั
ตอผลประโยชนของกองทุนรวม 
  (2)  เปดเผยแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียง 
ในที่ประชุมผูถือหุนตอผูลงทุนดวยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอยางเพียงพอ 

สวนที่ 13 
การจายเงนิปนผล 

____________________ 

  ขอ 84   การจายเงินปนผลของกองทุนรวมใหจายไดจากกาํไรสะสมหรือกําไรสุทธิ  
เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชทีี่จะจายเงินปนผล และการจายเงิน
ปนผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทนุรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี 
การจายเงนิปนผลนั้น 
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  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด  
ใหบริษัทประกาศการจายเงนิปนผล วันปดทะเบยีนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตรา
เงินปนผลโดยไมชักชา  ทั้งนี ้ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  (1)  ประกาศในหนังสือพิมพรายวนัอยางนอยหนึ่งฉบับ  เวนแตในกรณีของ 
กองทุนรวมเพือ่ผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดาํเนินการโดยวธีิการใด ๆ  
เพื่อใหผูถือหนวยลงทนุทราบขอมูลดังกลาวแทนการประกาศในหนังสือพิมพก็ได 
  (2)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการจายเงนิปนผล 
  (3)  สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบยีน 
ผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนทีถื่อหนวยลงทุนชนิดไมระบช่ืุอผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
  ในกรณีกองทนุรวมเปด บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจายเงินปนผลใหผูถือ 
หนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทนุที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกนัได ตอเมื่อได
กําหนดกรณดีงักลาวไวในโครงการ และไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานกอนดําเนินการจาย 
เงินปนผลในแตละครั้งแลว 
  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความ 
ใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หามบริษัทจัดการกองทุนรวมนําเงินปนผล
จํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวมนั้น 

  ขอ 85   หามมิใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจายเงินปนผลของกองทุนรวม ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

สวนที่ 14 
คาธรรมเนียม 

____________________ 

  ขอ 86   บริษัทจัดการกองทนุรวมจะเรยีกเกบ็คาธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใดหรือ
คาใชจายทีจ่ําเปนและสมควร จากผูซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน ผูขายคืนหนวยลงทุน  
หรือกองทุนรวม ไดตอเมื่อมีการกําหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม เงนิตอบแทนอืน่ใด
หรือคาใชจายดังกลาวไวในโครงการหรือหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนอยางชดัเจน และเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  การเรียกเก็บคาใชจายในการโฆษณาจากกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม
ตองกําหนดอตัราคาใชจายขัน้สูงที่จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
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  (2)  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ ใหเลือกปฏิบตัิใหเปนไปตามหลักเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
         (ก)  เรียกเก็บเปนจํานวนคงที่  หรือเปนอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินหรือ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
         (ข)  เรียกเก็บโดยอิงกับผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่สํานกังานกําหนด 
  (3)  เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด 
ในแตละครั้งจากผูลงทุน แทนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายรายปจากกองทุนรวม 

  ขอ 87   ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลคานอยกวาหาสิบลานบาท ใหบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมกําหนดวิธีการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสิน 
หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเทานั้น 
  ในกรณีที่มูลคาของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
มีมูลคาไมนอยกวาหาสิบลานบาท  หากตอมากองทุนรวมดังกลาวมีมูลคาลดลงนอยกวาหาสิบลานบาท 
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมเรยีกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรา 
รอยละของมูลคาทรัพยสินหรือมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมไวอยูแลว คาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็
ตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนอัตรารอยละที่ไมสูงกวาอัตรารอยละของคาธรรมเนียมเดิมทีบ่ริษัทจัดการ
กองทุนรวมเรยีกเก็บในชวงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลคาไมนอยกวาหาสบิลานบาทโดยคํานวณตามมูลคา 
ที่ตราไวของหนวยลงทนุ 
  (2)  ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในอัตราที่แสดงไดวาเหมาะสมและเปนธรรม  ทั้งนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
  มูลคาของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหคํานวณตามมูลคาที่ตราไว 
ของหนวยลงทุน 

  ขอ 88   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดระบุไวในโครงการอยางชัดเจนแลววา 
จะมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปดประกาศการลดคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานกังานสาขาของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุน 
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
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  การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ  ใหถือวาสํานักงาน 
ใหความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการกองทนุรวมไดปดประกาศ
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการกองทนุรวม
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 

  ขอ 89   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดระบุไวในโครงการอยางชัดเจนแลววา 
จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่ม  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวาหกสิบวันตามวธีิการดังตอไปนี้ กอนการเรยีกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
  (1)  ประกาศกรณีดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับเปนเวลาสามวัน
ติดตอกัน และ 
  (2)  ติดประกาศกรณีดังกลาวไวที่สํานักงานใหญและสํานกังานสาขาของ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขาย 
หนวยลงทุน 
  ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบขอมูลการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเพิ่มแทนการประกาศตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ก็ได 

  ขอ 90   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ตามขอ 88 และขอ 89  ใหสํานักงานทราบภายในสิบหาวนันับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจาย 

  ขอ 91   การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเปดเพิ่มเติมโดยมี
จํานวนเกนิกวารอยละยี่สิบหาของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายในระยะเวลาหนึ่งปไมอาจทําได   
เวนแตบริษัทจดัการกองทุนรวมไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนดวยมติเกินกึง่หนึ่งของ 
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน 

สวนที่ 15 
การเลิกกองทนุรวม 

____________________ 

  ขอ 92   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทนุรวมปด เมื่อปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ ภายในวันทําการถัดจากวนัที่ทราบเหตุดังกลาว 
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  (1)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือ
นอยกวาสามสิบหาราย 
  (2)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบนั  จํานวนผูถือหนวยลงทุน
ลดลงเหลือนอยกวาสิบราย  เวนแตเปนกองทุนรวมที่มีการจําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแกกองทนุ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนประกันสังคม 
  ความในวรรคหนึ่ง (1) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมปดที่จะครบกําหนดอายุ
โครงการกอนวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

  ขอ 93   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทนุรวมเปดตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในขอ 94  เมื่อปรากฏกรณีดงัตอไปนี ้
  (1)  จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเปนจํานวนดังตอไปนี้ ในวนัทําการใด 
         (ก)  ในกรณีที่เปนกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลง
เหลือนอยกวาสามสิบหาราย 
         (ข)  ในกรณีที่เปนกองทนุรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน จํานวนผูถือหนวยลงทนุ 
ลดลงเหลือนอยกวาสิบราย  เวนแตเปนกองทุนรวมที่มีการจําหนายหนวยลงทุนทั้งหมดใหแกกองทนุ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนประกันสังคม 
  (2)  มีการขายคืนหนวยลงทนุโดยบุคคลที่ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และบุคคลดังกลาวเปนบคุคลตามขอยกเวนตาม 
ขอ 22 วรรคหนึ่ง (2) (ข) (ค) และ (ง) แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล  
ซ่ึงบุคคลดังกลาวมีการขายคืนหนวยลงทนุรวมกนัเปนจํานวนเกนิกวาสองในสามของจํานวน 
หนวยลงทุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดในวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุนใด 
  ความในวรรคหนึ่ง (1) (ก) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมเปดที่ไมมกีารเสนอขาย
หนวยลงทุนเพิ่มเติมอีก ซ่ึงจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานกอนวนัที่  
16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ขอ 94   เมื่อปรากฏกรณีตามขอ 93 ใหบริษทัจัดการกองทนุรวมดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  ยุตกิารรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุตั้งแตวันทาํการทีป่รากฏกรณ ี
ตามขอ 93 
  (2)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุทราบโดยทาง
ไปรษณยีลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสอืใหสํานักงานทราบดวย ทั้งนี้ ภายในสามวันทําการนับแต
วันทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 93 
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  (3)  จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเปดดังกลาวภายใน 
หาวันทําการนบัแตวันทําการที่ปรากฏกรณตีามขอ 93 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อ 
ชําระคาขายคนืหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
  (4)  ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดตาม (3)  
ใหผูถือหนวยลงทุนภายในสิบวันทําการนับแตวนัทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 93  และเมื่อได 
ดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทนุแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทนุรวมเปดนั้น 
  เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (3) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของ 
กองทุนรวม 

  ขอ 95   เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการ 
หรือเพราะเหตุอ่ืนที่ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
เกี่ยวกับกองทนุรวมนั้น ดังตอไปนี ้
  (1)  กรณีกองทุนรวมปด 
         (ก)  แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงให 
ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรพัยทราบในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซ้ือขายในศนูยซ้ือขายหลักทรัพย  ทั้งนี ้
กอนวนัเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ 
         (ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอน 
วันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวนัทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน 
เปนตน 
  (2)  กรณีกองทุนรวมเปด 
         (ก)  แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบยีนผูถือหนวยลงทุน
ทราบโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนกอนวนัเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ 
         (ข)  ดําเนินการตาม (1) (ก) และดําเนนิการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบ
เร่ืองดังกลาวกอนวันเลกิกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันแหงทองถ่ิน เปนตน 
  (3)  จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงนิสด เงินฝากประเภท 
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืน 
เมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลกิกองทนุรวม 
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สวนที่ 16 
การผอนผัน 

____________________ 

  ขอ 96   ในกรณีที่มีเหตจุําเปนและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผัน 
การปฏิบัติตามขอกําหนดดงัตอไปนี้ ตอสํานักงานได 
  (1)  การเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10 วรรคสาม 
  (2)  การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขาย
หนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี ตามขอ 18 และขอ 19 
  (3)  ระยะเวลาการไมขายหรอืไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหนวยลงทนุตามขอ 34(2) 
  (4)  การจัดทําและสงรายงานรอบระยะเวลาบัญชีตามขอ 41 และรายงาน 
รอบระยะเวลาหกเดือนตามขอ 42  และขอมูลที่ตองแสดงในรายงานดังกลาวตามขอ 43 
  (5)  การประกาศการจายเงนิปนผลตามขอ 84 วรรคสอง (1) 
  (6)  การดําเนนิการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามขอ 94 วรรคหนึ่ง (4) หรือขอ 95 

หมวด 2 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมมีประกัน 

____________________ 

  ขอ 97   ในหมวดนี ้
  “ผูประกัน”  หมายความวา   ผูที่ทําสัญญาประกันกบับริษทัจัดการกองทนุรวมในการ
ใหประกันวาผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน แลวแตกรณ ี
ตามจํานวนที่รับประกันไว 
  “มติของผูถือหนวยลงทุน”  หมายความวา   มติดวยคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย 
ไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

  ขอ 98   เมื่อเกดิหรือรูวาเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ทําใหตองจดัใหมีผูประกนัรายใหม  
บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดใหมีผูประกันรายใหมที่มีคุณสมบัติและมีขอกําหนดตามสัญญาประกัน
ในระดับทีไ่มต่ํากวาของผูประกันรายเดิม ณ ขณะทําสัญญาเดิมหรือตามที่กําหนดไวในโครงการ  
แลวแตกรณี  เวนแตในกรณดีังตอไปนี ้
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  (1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนใหจัดใหมผูีประกัน 
รายใหมเปนอยางอื่น หรือ 
  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสงวนสิทธิไวในโครงการวา ในกรณทีี่ปรากฏเหตุ
ดังกลาวบริษัทจัดการกองทนุรวมจะเลกิกองทุนรวมมีประกัน หรือจัดการกองทุนรวมดังกลาวตอไป 
โดยยกเลิกการประกันและเลกิใชช่ือหรือคําแสดงชื่อที่มีความหมายในทาํนองเดียวกนั  โดยถือวาไดรับ
มติของผูถือหนวยลงทนุแลว 
  ในการขอมติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
เปดเผยรายละเอียดซึ่งเปนสาระสําคัญที่แตกตางกันระหวางผูประกันรายเดิมกับรายใหม และเรื่อง 
ที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนผูประกันรายใหม  
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบดวย 
  ในกรณีที่การจัดใหมีผูประกันรายใหมเกดิขึ้นเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเอง  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมรับผิดชดใชคาเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการเปลี่ยนตัวผูประกัน
หรือที่เกิดขึ้นในระหวางที่ยังไมอาจจัดใหมผูีประกันรายใหมใหแกกองทุนรวมมีประกันหรือผูถือ 
หนวยลงทุน แลวแตกรณ ี

  ขอ 99   ในกรณีที่ปรากฏวาการจัดใหมีผูประกันรายใหมจะมีผลทําใหคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายในการจดัใหมผูีประกันเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละยี่สิบหาของอัตราคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายในการจัดใหมีผูประกันสําหรับงวดการประกนัลาสุด  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดใหมี
ผูประกันรายใหมดังกลาวได ตอเมื่อบริษัทจัดการกองทนุรวมไดแกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาว
โดยตองไดรับมติจากผูถือหนวยลงทนุ  เวนแตบริษัทจดัการกองทุนรวมไดสงวนสิทธิไวในโครงการ
ตามขอ 98 วรรคหนึ่ง (2) 

  ขอ 100   ในกรณีที่ปรากฏเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  ใหบริษทัจัดการ 
กองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ําหนดไวในขอ 101 
  (1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมไมไดรับมตขิองผูถือหนวยลงทุนตามขอ 98  
วรรคหนึ่ง (1) หรือขอ 99  หรือ 
  (2)  คาใชจายในการจัดใหมีผูประกันรายใหมสูงกวาผลประโยชนทีก่องทุนรวม 
มีประกันจะไดรับ  หรือ 
  (3)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถจัดใหมีผูประกนัรายใหมไดไมวาดวยเหตุใด 

  ขอ 101   เมื่อปรากฏเหตุอยางหนึ่งอยางใดตามขอ 100  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวม
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
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  (1)  เลิกกองทุนรวมมีประกนัเมื่อไดรับมตขิองผูถือหนวยลงทุน หรือ 
  (2)  ยกเลิกการประกันเมื่อไดรับมติของผูถือหนวยลงทุนและจัดการกองทุนรวม
ดังกลาวตอไป โดยใหบริษัทจัดการกองทนุรวมเลิกใชช่ือหรือคําแสดงชือ่ที่มีความหมายในทํานอง
เดียวกัน  และหามบริษัทจัดการกองทุนรวมโฆษณาหรือเปดเผยวาเปนกองทุนรวมมปีระกันอีกตอไป 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมเปนผลใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหลุดพนจาก 
ความรับผิดตามขอ 98 วรรคสาม  และบริษทัจัดการกองทนุรวมยังตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่อาจ 
เกิดขึ้นกับกองทุนรวมมีประกันและผูถือหนวยลงทนุจนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทนุรวมไดรับมตขิอง 
ผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) ดวย 

หมวด 3 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 

____________________ 

  ขอ 102   มิใหนําความในขอ 29 วรรคหนึ่ง (2) มาใชบังคับ  และใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน 
หนวยลงทุนดวยราคาขายหนวยลงทนุหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายหนวยลงทุน 
และเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทําการถัดจาก
วันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันทําการซื้อขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตางประเทศดงักลาว  เวนแตปรากฏเหตุตามขอ 34 

  ขอ 103   ในกรณีที่มีเหตจุําเปนและสมควร  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผัน
ตอสํานักงานเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑในเรื่องการใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุ หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
ตามขอ 20  เปนประการอื่นได 

หมวด 4 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมวายภุักษ 

____________________ 

  ขอ 104   ในการจัดการกองทุนรวมวายภุักษ  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแตงตั้ง 
คณะกรรมการการลงทุน โดยมีหนาทีก่ําหนดนโยบายการลงทุนและใหคําแนะนําเกีย่วกับการลงทุน 
ในภาพกวาง  เพื่อใหการลงทนุเปนไปโดยสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุนรวมวายภุักษ   
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ทั้งนี้ ใหบริษทัจัดการกองทนุรวมระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัองคประกอบของคณะกรรมการการลงทุน  
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุนไวในโครงการดวย 

  ขอ 105   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และ
มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิดของกองทนุรวมวายภุักษ  โดยใหปฏิบัติตามขอกําหนด
เฉพาะในขอ 18 วรรคหนึ่ง (1) และขอ 20  และใหนําความตามขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 
  มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนแตละชนิด  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิของ 
หนวยลงทุนแตละชนิดหารดวยจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของหนวยลงทนุ 
แตละชนิด 

  ขอ 106   มิใหนําความในขอ 84 มาใชบังคับกับกองทุนรวมวายุภกัษ  ทัง้นี้  
ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมจายเงินปนผลของกองทุนรวมวายภุักษไดจากกําไรสะสมหรือ 
กําไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมกีําไรสะสมจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลหรือ 
มีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น  หรือจายไดจากสํารองการจายเงินปนผล 
  ในกรณีที่บริษทัจัดการกองทนุรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวม
วายภุักษ  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมประกาศการจายเงนิปนผล วันปดทะเบยีนผูถือหนวยลงทุนเพื่อ
การจายเงนิปนผล และอัตราเงินปนผลโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติ
ดังตอไปนี ้
  (1)  ประกาศในหนังสือพิมพรายวนัอยางนอยหนึ่งฉบับ 
  (2)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการจายเงนิปนผล 
  (3)  สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชนและผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบยีน 
ผูถือหนวยลงทุน และผูถือหนวยลงทุนทีถื่อหนวยลงทุนชนิดไมระบช่ืุอผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความ 
ใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หามบริษัทจัดการกองทุนรวมนําเงินปนผล
จํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวมวายุภกัษ 

หมวด 5 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

____________________ 

  ขอ 107   ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ   บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ตองจัดใหมีระบบในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทุน 
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  ขอ 108   มิใหนําความในขอ 84 มาใชบังคับ  และหามมใิหบริษัทจัดการกองทุนรวม
จายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

  ขอ 109   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทําและสงรายงานเกี่ยวกบัการลงทุน 
ในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนที่ขายคนืหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

หมวด 6 
หลักเกณฑเพิม่เติมของ 

กองทุนรวมสาํหรับผูลงทุนในตางประเทศ 
____________________ 

  ขอ 110   มิใหนําความในขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 84 วรรคสอง และขอ 95 มาใช
บังคับกับกองทุนรวมสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ 
  มิใหนําความในขอ 92 วรรคหนึ่ง (2) และขอ 93 วรรคหนึ่ง (1) (ข)  มาใชบังคับกับ
กองทุนรวมสาํหรับผูลงทุนในตางประเทศซึ่งจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวมกับสํานักงาน
กอนวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และกองทุนรวมดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเปนกองทุนตางประเทศ 
ที่มีลักษณะเปนกองทุนรวม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม หรือกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเทานั้น 

หมวด 7 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมหุนระยะยาว 

____________________ 

  ขอ 111   ในการจัดการกองทุนรวมหุนระยะยาว  บริษัทจัดการกองทนุรวมตองจัดให
มีระบบดังตอไปนี ้
  (1)  ระบบในการขายคืนหนวยลงทุนตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบ
จากสํานักงาน 
  (2)  ระบบในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทนุ 

  ขอ 112   ในการโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว 
ไปยังกองทนุรวมหุนระยะยาวอื่น  บริษัทจดัการกองทุนรวมตองโอนเงนิลงทุนในหนวยลงทุน 
พรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายในหาวันทําการนับแตวันทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมไดรับคําสั่ง
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จากผูถือหนวยลงทุน หรือภายในหาวนัทําการเมื่อเกิดเหตุการณตามขอ 114 และผูถือหนวยลงทุน 
ไดแสดงเจตนาไวในใบจองซื้อหนวยลงทุนหรือในใบคาํสั่งซื้อหนวยลงทุน 

  ขอ 113   มิใหนําความในขอ 84 มาใชบังคับ  ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของกองทุนรวม
หุนระยะยาว จะจายไดเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมและจะตองไมทําใหกองทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
ขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงนิปนผลนั้น 
  การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมหุนระยะยาวในแตละครั้ง  ใหเลือกจายใหเปนไป
ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (1)  จายจากเงนิปนผลหรือดอกเบี้ยรับที่ไดรับจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
  (2)  จายไดไมเกินรอยละสามสิบของกําไรสะสมดังกลาว หรือกําไรสุทธิใน 
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผลนั้น แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา 

  ขอ 114   ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตามขอ 115  เมื่อปรากฏวากองทุนรวม
หุนระยะยาวมจีํานวนผูถือหนวยลงทนุลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ  และมิให 
นําความในขอ 93 และขอ 94 มาใชบังคับ 

  ขอ 115   เมื่อปรากฏกรณีตามขอ 114 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังตอไปนี ้
  (1)  ยุตกิารรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุตั้งแตวันทาํการทีป่รากฏเหต ุ
ตามขอ 114 
  (2)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุทราบวา 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนนิการการโอนยายการลงทุนตามขอ 112 และดําเนนิการตามขอ 115   
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบ  ทั้งนี้ ภายในสามวันทําการ 
นับแตวนัทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 114 
  (3)  จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมดังกลาวภายใน 
หาวันทําการนบัแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 114  เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําได 
และชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทีม่ิไดแสดงเจตนาโอนยายการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นโดยอัตโนมัต ิ
  (4)  ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนที่มิไดแสดงเจตนาโอนยาย 
การลงทุนไปยงักองทุนรวมหุนระยะยาวอืน่ตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ให 
ผูถือหนวยลงทุนภายในสิบวันทําการนับแตวันทาํการทีป่รากฏเหตุตามขอ 114  และเมื่อไดดําเนินการ 
ชําระคาขายคนืหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมนั้น 
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  เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู 
จากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (3) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

หมวด 8 
หลักเกณฑเพิม่เติมของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

____________________ 

  ขอ 116   ในหมวดนี ้
  “ผูดูแลสภาพคลอง”  หมายความวา   ผูลงทุนรายใหญที่ไดรับการแตงตั้งจาก 
บริษัทจัดการกองทุนรวมใหทําหนาทีเ่พือ่ใหราคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
ในตลาดรอง (organized market) สะทอนมลูคาหนวยลงทุนของกองทนุรวมดังกลาวที่คํานวณจาก 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมไดอยางใกลเคียงกัน  ทั้งนี้ โดยการซื้อขายหนวยลงทุนของ 
กองทุนรวมอทีีเอฟและหลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนีหรือกลุมหลักทรัพยหรือ 
ตราสารทางการเงินอื่นใด ทีก่องทุนรวมอทีีเอฟนั้นอางองิ 
  “ผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา   ผูลงทนุที่ซ้ือหรือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
กับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลคาตามที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  
ซ่ึงตองไมนอยกวาสิบลานบาท หรือตามที่ไดรับผอนผันจากสํานักงานเปนรายกรณ ี

  ขอ 117   ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูดูแลสภาพคลองหรือผูลงทุนรายใหญ  
ทําการขายคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแก 
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงนิไดเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ไดกําหนดกรณีดังกลาวและขั้นตอนการดําเนินการไวอยางชัดเจนในโครงการ 

  ขอ 118   บริษัทจัดการกองทนุรวมจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทนุรวมอีทีเอฟ
จากผูถือหนวยลงทุนที่เปนผูลงทุนทั่วไปไดเมื่อปรากฏเหตุแหงเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทนุ
ตามที่กําหนดไวในโครงการ 

  ขอ 119   ในกรณีของกองทนุรวมอีทีเอฟที่ตั้งเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินทองถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพนัธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) 
ตามมติของที่ประชุมกลุมธนาคารกลางสมาชิก Executives' Meeting of East Asia and Pacific Central  
Banks (EMEAP)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะกําหนดปริมาณหรือมูลคาหนวยลงทนุของกองทุนรวม
ดังกลาวที่บริษทัจัดการกองทนุรวมจะรับซื้อคืนจากผูถือหนวยลงทุนไดก็ตอเมื่อไดรับความเหน็ชอบ
จากสํานักงาน 
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  ขอ 120   มิใหนําความในขอ 12 ขอ 13 และขอ 15 มาใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะกอนและ 
ในวนัที่เร่ิมซื้อขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรอง  เวนแตในกรณีของกองทุนรวม 
อีทีเอฟที่ตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกลุเงินทองถ่ินในภูมภิาคตามโครงการจัดตั้ง
กองทุนพันธบตัรเอเชียระยะที่สอง ตามมติของที่ประชุมกลุมธนาคารกลางสมาชิก Executives’ 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)  มิใหนํามาใชบังคับไมวาในชวงเวลาใด 

  ขอ 121   ในกรณีที่มูลคาที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไวตามขอ 19 วรรคหนึ่ง (1) จะทําใหมคีวามไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ใชชําระเปนคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจขอผอนผันการใชมูลคาในการคํานวณราคาขายและราคารับซื้อคืนใหแตกตางจาก 
มูลคาที่กําหนดไวในขอ 19 วรรคหนึ่ง (1) ตอสํานักงานได 

  ขอ 122   มิใหนําความในขอ 93 วรรคหนึ่ง (1) และขอ 94 มาใชบังคับกบักรณีที่เปน
กองทุนรวมอทีีเอฟ 
  ใหบริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการตามขอ 123  เมื่อปรากฏวาจํานวนผูถือ 
หนวยลงทุนมไีมถึงสามสิบหารายภายหลงัจากวนัที่เร่ิมซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง  

  ขอ 123   เมื่อปรากฏกรณีตามขอ 122 วรรคสอง  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  ยุตกิารรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทนุตั้งแตวันทีบ่ริษัทจัดการ 
กองทุนรวมทราบเหตุตามขอ 122 วรรคสอง 
  (2)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทนุทราบโดยทาง
ไปรษณยีลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสอืใหสํานักงานทราบดวย  ทั้งนี้ ภายในวันถัดจากวันที ่
บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบเหตุตามขอ 122 วรรคสอง 
  (3)  จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมดังกลาวภายใน 
วันถัดจากวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบเหตุตามขอ 122 วรรคสอง  เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําได และชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมตัิ 
  (4)  ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดตาม (3)  
ใหผูถือหนวยลงทุนภายในสิบวันทําการนับแตวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบเหตุตามขอ 122 
วรรคสอง  และเมื่อไดดําเนนิการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมนั้น 
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  เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู 
จากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (3) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

หมวด 9 
บทเฉพาะกาลสําหรับการจัดการกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ 124   ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมใดไดบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือ
สิทธิเรียกรองเปนศูนยกอนวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2544  ใหดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดจากการ
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอืน่เพื่อกองทุนรวมตามขอ 70 ขอ 71 ขอ 75 ขอ 76 ขอ 77 ขอ 78 ขอ 79  
ขอ 80 ขอ 81 และขอ 82  และใหผูถือหนวยลงทุนทกุรายที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินทีไ่ดจากการรับชําระหนี้ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ แทน 
  (1)  กรณีกองทุนรวมปด  ใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทีม่ีช่ืออยูในทะเบียนผูถือ 
หนวยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมปด เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินทีไ่ด
จากการรับชําระหนี ้
  (2)  กรณกีองทนุรวมเปด  ใหผูถือหนวยลงทนุทุกรายที่มีช่ืออยูในทะเบยีนผูถือหนวยลงทนุ 
ณ วันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา หรือวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้รือ 
สิทธิเรียกรองเปนศูนย เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรพัยสินที่ไดจากการรับชําระหนี ้
  (3)  กรณีที่กองทุนรวมไดรับทรัพยสินจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นมาใน
ขณะที่เปนกองทุนรวมปด  แตตอมาไดเปลี่ยนสภาพกองทุนรวมจากกองทุนรวมปดเปนกองทุนรวมเปด 
โดยมิไดจําหนายทรัพยสินดงักลาวกอนการเปลี่ยนสภาพ  ใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนในวันครบกําหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมปดเดมิ เปนผูมีสิทธิ 
ในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  เวนแตในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนประเภทโครงการ
ดังกลาวกอนครบกําหนดอายโุครงการจัดการกองทุนรวมปดเดิม  ใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีช่ือ 
อยูในทะเบยีนผูถือหนวยลงทุนในสองวนักอนวนัที่บริษทัจัดการกองทนุรวมยืน่คําขอแกไขเพิ่มเตมิ
รายการทางทะเบียนตอสํานกังานเปนโครงการจัดการกองทุนรวมเปด เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิ 
จากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี ้
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ภาค 3 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล 

____________________ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

____________________ 

สวนที่ 1 
หลักเกณฑทัว่ไป 

____________________ 

  ขอ 125   เมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลแลว ใหบริษัทจัดการ
กองทุนสวนบคุคลเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ใหลูกคารับทราบเปนลายลักษณอักษรหรือผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตลูกคาที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพปฏิเสธการรับทราบขอมูล 
  (1)  การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสวนบุคคล 
         (ก)  วิธีการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนสวนบุคคลนั้น โดยอาจ
เปรียบเทียบกบัหลักเกณฑทีส่ามารถอางอิงได  ทั้งนี้ ใหระบุสมมติฐานและขอจํากัดในการประเมนิผล
การดําเนินงานดังกลาวดวย 
         (ข)  ชวงเวลาสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานซึ่งตองกําหนดใหมกีาร
ประเมินผลทุกเดือน 
  (2)  ช่ือผูรับฝากทรัพยสิน รวมทั้งหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับฝากทรัพยสิน 
  (3)  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนสวนบุคคล 
  (4)  ขอมูลเกี่ยวกับกองทนุสวนบุคคลที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
  (5)  ขอมูลเกี่ยวกับการลงทนุในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่อาจกอใหเกดิ
ความขัดแยงทางผลประโยชนหรือการกอภาระผูกพนัใด ๆ แกทรัพยสินของลูกคา การทําธุรกรรม 
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน และการทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 
  (6)  ขอมูลเกี่ยวกับกองทนุสวนบุคคลอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของลูกคา 
ตามที่สํานักงานกําหนด 
  การเปดเผยขอมูลตามวรรคหนึ่ง (3) (4) และ (6) ใหแกลูกคาที่เปนกองทนุ 
สํารองเลี้ยงชีพใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงาน 
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  มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับ 
  (1)  การจดัการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  (2)  การจัดการกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายวาดวยประกนัสังคม 

  ขอ 126   เมื่อสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลสิ้นสุดลง ใหบริษัทจัดการกองทนุ
สวนบุคคลสงมอบหลักทรัพยและทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคลใหแกลูกคาหรือผูรับฝากทรัพยสิน
แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลและลูกคาไดตกลงกนั  ทั้งนี้ ในกรณ ี
ที่เปนการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลสงมอบหลักทรัพยและ
ทรัพยสินโดยเร็วที่สุด 

  ขอ 127   ใหนาํความในขอ 86(2) มาใชบังคับกับการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดัการ
ของบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลโดยอนุโลม 

สวนที่ 2 
การใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของลูกคา 

____________________ 

  ขอ 128   ในสวนนี ้
  “รายงานรายป”  หมายความวา   รายงานรายปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํารายงานเกีย่วกบัการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับลูกคา 

  ขอ 129   ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไดลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหุนของ
บริษัทใดเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล  หากลูกคาไดมอบหมายใหบริษทัจัดการกองทนุ 
สวนบุคคลใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดังกลาว  ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  ในกรณีของกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใหปฏิบัติตามขอ 83  
โดยอนุโลม  และใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลรายงานการไดใชสิทธิออกเสียงใหลูกคาทราบ 
เมื่อไดดําเนินการใชสิทธิออกเสียงแลวดวย 
  (2)  ในกรณีของกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ใหปฏิบัติตามขอ 83  
โดยอนุโลม  และใหแจงใหลูกคาทราบไวในรายงานรายปวา ลูกคาสามารถตรวจดูแนวทางในการ 
ใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดโดยวิธีที่บริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลได 
เปดเผยขอมูลไว 
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  ขอ 130   ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไดลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหุนของ 
บริษัทใดเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนสวนบุคคล  และลูกคาไมไดมอบหมายใหบริษัทจัดการกองทุน 
สวนบุคคลใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดังกลาว  ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1)  ในกรณีของกองทุนสวนบุคคลที่มิใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  บริษทัจัดการกองทนุ 
สวนบุคคลจะเสนอความเหน็เกี่ยวกบัการใชสิทธิออกเสียงใหลูกคาทราบก็ได 
  (2)  ในกรณีของกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  บริษทัจัดการ 
กองทุนสวนบคุคลตองเสนอความเหน็เกีย่วกับการใชสิทธิออกเสียงใหคณะกรรมการกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพทราบ หรือขอรับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อไปใชสิทธิออกเสียงแทน 

สวนที่ 3 
การจัดทําและสงรายงานตอสํานักงาน 

–––––––––––––––––– 

  ขอ 131   ในสวนนี ้
  (1)  “แฟมขอความ”  หมายความวา   การจัดเก็บขอมูลโดยการบันทกึขอมูลนั้นใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
  (2)  “ระบบรับสงการรายงานธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคล”  หมายความวา   ระบบ
การรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักงานกําหนดใหใชสําหรับสงแฟมขอความผานเครือขายระหวาง
สํานักงานกับบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคล (ระบบ Private Fund and Provident Fund Reporting 
System) 
  (3)  “งานทะเบียนสมาชิกกองทุน”  หมายความวา   งานที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบยีน
ขอมูลสมาชิกกองทุน และจดัทําและจดัสงรายงานแสดงยอดเงินสะสมของลูกจาง เงินสมทบนายจาง
พรอมทั้งผลประโยชนของเงินสะสมและเงินสมทบของลูกจางแตละราย 

  ขอ 132   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดทํารายงานขอมูลการลงทุนของ 
กองทุนสวนบคุคลทุกกองทุนในรูปแบบแฟมขอความทีสํ่านักงานจัดสงให โดยใชขอมูลของวันที่หนึ่ง 
ของเดือนถึงวนัสุดทายของเดือน  และจัดสงใหสํานักงานผานระบบรบัสงการรายงานธุรกิจกองทนุ 
สวนบุคคลภายในวันที่สิบหาของเดือนถัดไป  ทั้งนี้ ในการจัดทําและสงแฟมขอความดังกลาว  
บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลตองดําเนินการใหเปนตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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  ขอ 133   ในการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลจัดทํารายงานขอมูลดังตอไปนี้ในรูปแบบแฟมขอความที่สํานักงาน
จัดสงให โดยใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลสงขอมูลดังกลาวตอสํานักงานผานระบบรับสงการ
รายงานธุรกิจกองทุนสวนบคุคล  ทั้งนี้ ในการจัดทําและสงแฟมขอความดังกลาว บริษัทจัดการกองทุน 
สวนบุคคลตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพยวาดวยการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  (1)  ขอมูลการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทุกกองทนุ 
  (2)  ขอมูลรายได คาใชจาย และการเปลี่ยนแปลงสวนของสมาชิกและนายจาง 
  (3)  ขอมูลรายละเอียดการจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
  การจัดทําแฟมขอความตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ใหจัดทาํเปนรายเดือน  โดยใช
ขอมูลของวันที่หนึ่งของเดือนถึงวันสุดทายของเดือน  และจัดสงใหสํานักงานภายในวันที่ยี่สิบ 
ของเดือนถัดไปสําหรับแฟมขอความตามวรรคหนึ่ง (3) ใหจัดทําเปนรายไตรมาสโดยใชขอมูล  
ณ วนัสุดทายของแตละไตรมาสและจัดสงใหสํานักงานภายในวันทีย่ี่สิบของเดือนแรกถัดจากเดือน
สุดทายของแตละไตรมาส 

  ขอ 134   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดทําและสงขอมูลการลงทุนหรือ 
การจําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินซึ่งตองมีการเคลื่อนยายเงินของกองทุนสวนบคุคลออกจาก
ประเทศหรือเขามาจากตางประเทศ  โดยใหจดัทําและสงขอมูลดังกลาวตามแบบและวิธีการที่จดัไวใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน หรือตามรูปแบบอื่นใดที่สํานักงานจะแจงใหบริษทัจัดการกองทนุ 
สวนบุคคลทราบลวงหนา 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่เปน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กองทุนสวนบุคคลที่ลูกคาไดยื่นคําขอเพื่อนําเงนิไปลงทุนในตางประเทศตอ 
ธนาคารแหงประเทศไทยโดยตรง และกองทุนสวนบุคคลที่มีลูกคาเปนบุคคลที่มีสัญชาติตางดาวเทานั้น 

  ขอ 135   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลสงสําเนางบดุลและรายงานการสอบ
บัญชีที่จัดทําขึ้นตามขอ 139 ใหสํานักงานภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และแสดงไวที่ทําการของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อใหสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตรวจดูไดดวย 

  ขอ 136   ในการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน  ใหบริษัทจัดการกองทุน 
สวนบุคคลประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบยีนสมาชิกกองทุน และรายงานผลการประเมินดังกลาว 
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ตอสํานักงานภายในเดือนมนีาคมของทุกป  ทั้งนี้ การรายงานผลครั้งแรก ใหบริษัทจดัการกองทุน 
สวนบุคคลสงระบบงานทะเบียนสมาชิกกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไปพรอมกับ
รายงานดังกลาวดวย 

หมวด 2 
หลักเกณฑเพิม่เติมสําหรับการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

____________________ 

สวนที่ 1 
หลักเกณฑทัว่ไป 

____________________ 

  ขอ 137   ในกรณีที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพกาํหนดใหสมาชิกมีสิทธิเลือกนโยบาย 
การลงทุนได  ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลเสนอขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ของนโยบายการลงทุนแตละนโยบายตอคณะกรรมการกองทุนเพื่อใหเผยแพรตอสมาชิกสําหรับ 
ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกบัสมาชิก  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ 
กองทุนแจงวาจะเสนอนโยบายการลงทุนตอสมาชิก 
  บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลตองดําเนินการใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหสมาชิก
มีสิทธิเปลี่ยนนโยบายการลงทุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  เวนแตสมาชิกมีมติกําหนดเวลาในการเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนไวเปนอยางอื่น 

  ขอ 138   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลสงรายงานจํานวนหนวย มลูคาตอหนวย
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และมูลคาของเงินสะสม เงินสมทบ พรอมทั้งผลประโยชนของเงินสะสม 
และเงินสมทบใหสมาชิกแตละรายทราบอยางนอยทกุงวดหกเดือนของปปฏิทินโดยใหสงรายงาน
ดังกลาวภายในสามสิบวันนบัแตวันสิน้งวดหกเดือน และหากสมาชกิขอทราบรายงานดังกลาวเปน 
รายเดือน ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลสงรายงานดังกลาวใหสมาชิกทราบในเวลาอันควรดวย 

  ขอ 139   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดทํางบดุลโดยมีผูสอบบัญชีตามขอ 140 
เปนผูตรวจสอบและแสดงความเหน็ตองบดุลนั้น และใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลเสนองบดุล
พรอมรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เพื่อทําการรับรองงบดุลดังกลาว 
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  ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลเก็บรักษางบการเงนิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รายงานการสอบบัญชี และเอกสารแสดงจาํนวนสมาชิกและมูลคาเงินกองทุนของกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ ณ วนัสิ้นเดอืนกอนวันแตงตั้งผูสอบบัญชีไวที่บริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลดวย 

  ขอ 140   ผูสอบบัญชีที่จะเปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบดุลตามขอ 139 ได
จะตองเปนผูสอบบัญชีซ่ึงไมอยูระหวางถูกสภาวิชาชีพบญัชีส่ังพักใบอนุญาตการเปนผูสอบบัญชี 
รับอนุญาต หรือไมอยูระหวางถูกสํานักงานสั่งพักการใหความเหน็ชอบการเปนผูสอบบัญชี และจะตอง
เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
ผูสอบบัญชีนั้นอาจเปนเพียงผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชไีด 
  (1)  เปนการตรวจสอบและแสดงความเหน็ในงบการเงนิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ที่มีจํานวนลูกจางที่เปนสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนกอนวันทีแ่ตงตั้งผูสอบบัญชี ไมเกินหนึ่งรอยราย 
  (2)  เปนการตรวจสอบและแสดงความเหน็ในงบการเงนิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ที่มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วนัสิ้นเดือนกอนวันทีแ่ตงตั้งผูสอบบัญชี ไมเกินหนึ่งรอยลานบาท  
ซ่ึงที่ประชุมสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการกองทุนไดแจง 
ใหที่ประชุมสมาชิกทราบแลววา ผูสอบบัญชีดังกลาวไมใชผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากสํานักงาน ตามประกาศวาดวยการใหความเหน็ชอบผูสอบบัญชี 

สวนที่ 2 
การคํานวณมลูคาตอหนวยและจํานวนหนวย 

และการรับรองความถูกตองของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
____________________ 

  ขอ 141   ในสวนนี ้
  (1)  “มูลคาตอหนวย”  หมายความวา   มูลคาตอหนวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ซ่ึงคํานวณโดยนํามูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยทั้งหมด ณ วนัที่คํานวณมูลคาตอหนวยนัน้ 
  (2)  “จํานวนหนวย”  หมายความวา   จํานวนหนวยกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 
  (3)  “คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา   คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
  (4)  “การชดเชยมูลคา”  หมายความวา   การเพิ่มหรือลดจาํนวนหนวยใหแกสมาชิก 
ที่ยังคงมีสมาชิกภาพอยูในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง หรือการจายเงินใหแกสมาชิกที่ส้ิน 
สมาชิกภาพซึง่มีมูลคาเทากับสวนตางของมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองกับมูลคาตอหนวยที่ถูกตอง 
แทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 
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  (5)  “วนัคํานวณจํานวนหนวย”  หมายความวา   วนัคํานวณจํานวนหนวยเพื่อเพิ่มหรือ
ลดจํานวนหนวยใหแกสมาชกิ ซ่ึงเปนวนัทีบ่ริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลและคณะกรรมการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพกําหนดไวในสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล 
  (6)  “ผูรับรองมูลคา”  หมายความวา   บุคคลที่ทําการรับรองความถูกตองของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  ขอ 142   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลคํานวณมูลคาตอหนวยโดยสะทอน 
ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยเงนิที่มิไดเกิดจากผลการดําเนนิงาน 
ใหนํามาคํานวณเปนจํานวนหนวย 

  ขอ 143   มูลคาตอหนวยที่ตราไวตองมีมูลคาสิบบาท 
  เมื่อมีการจดทะเบียนกองทุนตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530  แลว ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลคํานวณจํานวนหนวยใหแกสมาชิกครั้งแรกในวันที่
บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลไดรับเงินสะสมและเงินสมทบครั้งแรกเขากองทุนพรอมทั้งขอมูล
ทะเบียนสมาชิกที่ครบถวนแลว  โดยใชมูลคาตอหนวยทีต่ราไวตามที่กาํหนดในวรรคหนึ่งเปนมูลคา 
ในการคํานวณ 
  ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใดหรือนโยบายการลงทุนใดของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน ไมมีสมาชิกเหลืออยูจนเปนเหตุใหไมมมีูลคาตอหนวย 
ที่สามารถนํามาคํานวณจํานวนหนวยใหแกสมาชิกใหมทีส่มัครเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือนโยบาย
การลงทุนได  ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับการคํานวณจํานวนหนวยใหกับสมาชิก 

  ขอ 144   ในการคํานวณจํานวนหนวยหรือมูลคาตอหนวย  การปรับปรุงรายการ  
การแกไขมูลคาตอหนวยและการชดเชยมูลคา  ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนทีด่ีที่สุดของบรรดาสมาชิกกองทุนเปนสําคัญ และบริษัทจัดการกองทนุ 
สวนบุคคลตองดําเนินการดังกลาวตอสมาชิกกองทุนแตละรายอยางเทาเทียมกัน  เวนแตโดยผลของ
กฎหมายทําใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไมสามารถปฏิบัติตอสมาชิกแตละรายไดอยาง 
เทาเทียมกนั หรือโดยเงื่อนไขและปจจยัของสมาชิกแตละรายแตกตางกนั อันเปนเหตใุหบริษัทจดัการ
กองทุนสวนบคุคลไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นได  หรือบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไดดําเนนิการ 
ตามแนวทางทีสํ่านักงานกําหนดไว 

  ขอ 145   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลจัดใหมวีันคาํนวณจํานวนหนวยของ 
แตละกองทุนอยางนอยสัปดาหละหนึ่งวัน และในการคํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยใหแก
สมาชิก ใหใชมูลคาตอหนวย ณ ส้ินวันคํานวณจํานวนหนวยทีจ่ะถึงเรว็ที่สุดที่ผานการรับรองจาก 
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ผูรับรองมูลคาแลว โดยเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยใหแกสมาชิกภายในสามวันทําการนับแตวนัคํานวณ
จํานวนหนวย  เวนแตในกรณีที่เปนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ บริษัทจัดการ
กองทุนสวนบคุคลอาจขอผอนผันระยะเวลาการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยจากสํานักงานได 

  ขอ 146   บริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคลอาจเลื่อนวันคํานวณจํานวนหนวยได  
ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้ 
  (1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขาย 
ไดตามปกต ิ
  (2)  มีประกาศสํานักงานใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลเลื่อนวันคํานวณ 
จํานวนหนวยออกไป โดยมวีัตถุประสงคเพื่อคุมครองประโยชนของสมาชิก หรือเพือ่รักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
  (3)  เมื่อมีเหตจุําเปนทําใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไมสามารถจําหนาย  
จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม โดยบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลตองไดรับ 
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกองทุน เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่นไวในสัญญารับจัดการ
กองทุนสวนบคุคล 
  (4)  ในกรณีทีก่องทุนสํารองเลี้ยงชีพมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 
ในตางประเทศตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยวาดวย 
การลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้เกดิขึ้น และกอใหเกิด 
ผลกระทบตอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวอยางมีนยัสําคัญ 
         (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย 
แตละแหงเกนิกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือ 
         (ข)  มีเหตกุารณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศไดอยางเสร ี
และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 

  ขอ 147   ในกรณีที่มูลคาตอหนวยไมถูกตอง ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคล 
แกไขใหถูกตองโดยเร็ว และหากมูลคาตอหนวยที่ไมถูกตองนั้นตางจากมูลคาตอหนวยที่ถูกตอง 
ตั้งแตรอยละศนูยจดุหาของมลูคาตอหนวยที่ถูกตองและตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป ใหบริษัทจัดการ
กองทุนสวนบคุคลจัดสงรายงานใหแกคณะกรรมการกองทุนภายในเดอืนถัดจากเดือนที่แกไขมูลคา 
ตอหนวยหรือการชดเชยมูลคาเสร็จสิ้น โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้
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  (1)  มูลคาตอหนวยที่ไมถูกตอง 
  (2)  มูลคาตอหนวยที่ถูกตอง 
  (3)  สาเหตุที่ทําใหมูลคาตอหนวยไมถูกตอง 
  (4)  การดําเนนิการของบริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลเมื่อพบวามูลคาตอหนวย 
ไมถูกตอง 
  ในระหวางทีแ่กไขมูลคาตอหนวย บริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลตองจัดทํา
มาตรการปองกันและอาจหยดุการคํานวณเพื่อเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยไดไมเกินเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการกองทุน 

  ขอ 148   ในการเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับจํานวนหนวย มูลคาตอหนวย และมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลเปดเผยขอมูลดังกลาวในลักษณะ
ดังตอไปนี ้
  (1)  เปดเผยจํานวนหนวยและมูลคาตอหนวยเปนตัวเลขโดยมีทศนยิมสี่ตําแหนง 
โดยใชวิธีการปดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
  (2)  เปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปนตวัเลขโดยมีทศนยิมสองตําแหนง 
โดยใชวิธีการปดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

  ขอ 149   บริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคลตองจัดใหมีการรับรองความถูกตองของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยผูรับรองมูลคาที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1)  เปนบุคคลที่ไดรับการขึน้ทะเบยีนจากสํานักงานใหเปนผูรับรองมูลคา และ 
  (2)  ไมมีสวนไดเสียอันมนีัยสําคัญกับบริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคลจนทําใหขาด
ความเปนอิสระในการทําหนาที่รับรองความถูกตองของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เวนแตบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลไดเปดเผยขอมูลดงักลาวใหคณะกรรมการกองทุนทราบและ
ไดรับความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุนแลว 

  ขอ 150   ในกรณีที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพจดัตั้งขึ้นกอนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549   
ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลจัดใหมีการรับรองมูลคาเมื่อมีการทําหรือตอสัญญาแตงตั้ง 
ผูรับฝากทรัพยสินฉบับใหม  
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สวนที่ 3 
การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี ้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ 

____________________ 

  ขอ 151   ในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หากมกีารผิดนัดชําระหนี้หรือ 
มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนีไ้ด   
ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลดําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธีิการที่กําหนดไวในสวนนี้   
เวนแตสํานักงานจะผอนผันเปนอยางอื่น 

  ขอ 152   บริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคลจะรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่นที่มิใช
หลักประกนัเพื่อกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดตอเมื่อไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชําระหนีด้วย
ทรัพยสินอื่นไวในสัญญารับจัดการกองทนุสวนบุคคล ขอบังคับกองทุน หรือไดรับความเหน็ชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุน  และกอนการรับชําระหนีด้วยทรัพยสินอื่นทีม่ิใชหลักประกันในแตละครั้ง  
บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกองทุน โดยคณะกรรมการ
กองทุนจะตองตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตผุลวา ในขณะนั้นการรับชําระหนีด้วยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอสมาชิกมากกวาการถือหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนีห้รือสิทธิเรียกรองนั้น 
  ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง  บริษทัจัดการ
กองทนุสวนบคุคลตองระบุรายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินทีก่องทนุสํารองเล้ียงชพีจะไดจากการรับชาํระหนี ้
ดวยทรพัยสินอื่น มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย เชน คาใชจายในการไดมาซึ่งทรัพยสิน  
คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน เปนตน  พรอมเหตุผลและ
ความจําเปนในการรับชําระหนี้  รวมทั้งตองจัดใหมีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานดังตอไปนี ้
  (1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชาํระหนี้เกิดขึ้น หรือ 
  (2)  บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวเิคราะหที่บริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคล
จัดทําซึ่งแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้จะไมสามารถชําระหนีไ้ด 

  ขอ 153   เมื่อบริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลไดรับทรัพยสินมาจากการ 
รับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอืน่เพื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคล 
แจงเปนลายลักษณอักษรเกีย่วกับประเภท จํานวน และชือ่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกรอง  วันที่บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี ้
ดวยทรพัยสินอื่น  พรอมทั้งรายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินที่ไดรับโดยมีสาระสําคัญอยางนอย 
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เกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว  มลูคาทรัพยสิน คาใชจายในการรับชําระหนีด้วยทรพัยสินอื่น  
ไปยังคณะกรรมการกองทุนภายในวันที่ยีสิ่บของเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับทรัพยสินนั้นมา 

  ขอ 154   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลกําหนดราคาทรัพยสินที่กองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพไดรับมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเพื่อใชในการคํานวณมลูคาทรัพยสิน 
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 

  ขอ 155   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการกบัทรัพยสินที่ไดจาก 
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นดังกลาวตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (1)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพนั้นสามารถลงทุนในหรือ 
มีไวได  บริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลอาจมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได 
  (2)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพนั้นไมสามารถลงทุนในหรอื 
มีไวได  บริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลตองจําหนายทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวนัที่
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับทรัพยสินนั้นมา  เวนแตจะไดรับความยนิยอมจากคณะกรรมการกองทุน  
ทั้งนี้ ในระหวางระยะเวลาดงักลาว บริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคลอาจจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินดังกลาวได 
  ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน  ใหบริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคล 
จายจากทรัพยสินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สวนที่ 4 
การจัดการทรพัยสินที่มีผูอุทศิใหกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 

____________________ 

  ขอ 156   ในการจัดการทรัพยสินที่มีผูอุทิศให  ใหบริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคล
กําหนดราคาทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน 

  ขอ 157   ใหบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลดําเนินการกบัทรัพยสินที่มผูีอุทิศให
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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  (1)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสามารถลงทุนในหรือมีไวได  
บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลจะมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพก็ได 
  (2)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพไมสามารถลงทุนในหรือ 
มีไวได  บริษทัจัดการกองทนุสวนบุคคลตองจําหนายทรัพยสินดังกลาวภายในสองปนับแตวนัที่ไดรับ
ทรัพยสินนั้นมาหรือภายในสองปนับแตวนัที่พนกําหนดระยะเวลาที่ผูอุทิศใหระบหุามมิใหกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจําหนายทรพัยสินดังกลาว แลวแตกรณ ี เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการ
กองทุน  ทั้งนี้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาวบริษัทจดัการกองทุนสวนบคุคลจะจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินดังกลาวก็ได 
  ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน  ใหบริษัทจัดการกองทนุสวนบุคคล 
จายจากทรัพยสินของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สวนที่ 5 
หลักเกณฑเฉพาะสําหรับการจัดการกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ 

ที่มีหลายนโยบายการลงทุน 
____________________ 

  ขอ 158   ในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน   
ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลดําเนนิการดังตอไปนี้ แยกตามแตละนโยบายการลงทุนแทน 
การดําเนินการในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพทั้งกองทุน 
  (1)  การคํานวณมูลคาตอหนวยตามขอ 142  และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ 
  (2)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัจํานวนหนวย มูลคาตอหนวย และมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอ 148 
  (3)  การรับรองความถูกตองของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม 
ขอ 149 

  ขอ 159   ในการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีหลายนโยบายการลงทุน  
ใหบริษัทจดัการกองทุนสวนบุคคลดําเนนิการดังตอไปนี้แยกตามแตละนโยบายการลงทุนที่ 
บริษัทจัดการกองทุนสวนบคุคลรับจัดการเพิ่มเติมดวย 
  (1)  การเปดเผยขอมูลเมื่อมีการลงนามในสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคลแลว 
ตามขอ 125 
  (2)  การจัดทําและสงรายงานตอสํานักงานตามขอ 133 วรรคหนึ่ง (3) 
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  (3)  การสงรายงานตามขอ 138 
  (4)  การจัดทํางบดุลและการเก็บรักษาตามขอ 139 
  (5)  การดําเนนิการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตามขอ 155 
  (6)  การดําเนนิการกับทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหกองทนุสํารองเลี้ยงชีพตามขอ 157 

ภาค 3 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

  ขอ 160   ใหบรรดาคําสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ที่ สข/น. 1/2549  เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวธีิการจัดการกองทุน ลงวันที ่7 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2549  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวนัที่
ประกาศนีใ้ชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงประกาศนี้ จนกวา 
จะไดมีคําสั่งและหนังสือเวยีนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัตติามประกาศนีใ้ชบังคับ 

  ขอ 161   ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอางอิงประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 1/2549  เร่ือง หลักเกณฑ เงือ่นไข และวิธีการจัดการกองทุน 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  ใหการอางอิงดังกลาวหมายถึงการอางอิงประกาศฉบับนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานบุาล) 
เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบันี้ คือ เนื่องจากไดมีการปรบัปรุงประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ดังนัน้ จึงเหน็ควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ที่ สข/น. 1/2549  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ 
กองทุน ลงวันที่ 7 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2549  จึงจําเปนตองออกประกาศนี้ 


