
 
 

ประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ 
ท่ี สจก.ร. 1/2564 

เร่ือง การค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ  
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

 
 
  เพื่อใหก้ารค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน  
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที ่ทน. 11/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลงวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564  
และขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 15/2560 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  
และวธิกีารจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ลงวนัที ่ 
20 กุมภาพนัธ ์2560 และอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบัของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
คณะกรรมการสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนจงึออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปนี้  ทัง้นี้ เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น 
 
 ขอ้ 1   ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุน 
รายใหญ่พเิศษ และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี   
 ประกาศฉบบันี้ไมใ่ชบ้งัคบักบักองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนในต่างประเทศหรอืกองทุนรวมอื่นใด 
ทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนส าหรบักองทุนรวมไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 กรณทีีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องและมผีลกระทบต่อ 
การค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑว์่าดว้ยเครือ่งมอืการบรหิารและจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง
ซึง่ก าหนดเรือ่งดงักล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะ 
 
 
 



 - 2 -  
 

ขอ้ 2   ในประกาศนี้ 
“สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
“สมาชกิ”  หมายความว่า   สมาชกิของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
“ส านกังาน ก.ล.ต.”  หมายความว่า   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
“ตลาดหลกัทรพัย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“มลูค่าหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
“วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ 

ในโครงการและหนงัสอืชีช้วน 
“กองทุนรวม”  หมายความว่า    
(1)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
และกองทุนส่วนบุคคล  

(2)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
สถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(3)  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

“กองทุนส ารองเลีย้งชพี”  หมายความว่า   กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามกฎหมายว่าดว้ย 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

ค าว่า “กองทุนรวมอทีเีอฟ” “กองทุน buy & hold” และ “กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนใน
ต่างประเทศ”  หมายความว่า   กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมดงักล่าว 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

“กองทุนรวมปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
“กองทุนรวมเปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
“ผูด้แูลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
“โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจดัการกองทุนรวม 
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หลกัเกณฑส์ าหรบัการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 

ขอ้ 3   ในการจดัการกองทุนรวมปิด ใหส้มาชกิค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของทุกสิน้วนัท าการ 
(2)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงันี้ 

(ก)  วนัท าการสุดทา้ยของเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่ 
ในกรณขีองกองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ใหป้ระกาศ 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการล่าสุด โดยใหเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ 
ภายในวนัท าการถดัไป 

(ข)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 
วนัท าการถดัไป 

(ค)  วนัท าการก่อนวนัขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน โดยใหป้ระกาศ
ภายในวนัขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทีป่ระกาศตามวรรคหนึ่ง (2) ตอ้งใชต้วัเลขทศนิยม 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ใหส้มาชกิประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและทัว่ถงึ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

 
ขอ้ 4   ในการจดัการกองทุนรวมเปิด ใหส้มาชกิค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของทุกสิน้วนัท าการ 
(2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของทุกสิน้วนัท าการซือ้ขาย 

หน่วยลงทุน  ทัง้นี้ ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ราคาดงักล่าว 

(3)  ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงันี้ 
(ก)  วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 

วนัท าการถดัไป 
(ข)  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  ทัง้นี้ ในกรณี 

ทีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่มเ่ปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่า 
หน่วยลงทุนของวนัดงันี้เพิม่เตมิดว้ย 
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1.  วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการ 
ซือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

2.  วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป   
ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิกว่า 1 เดอืน 

3.  วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ 
หรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมนีัยส าคญั โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

(4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

การประกาศมลูค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (3) และ (4) ใหส้มาชกิปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางที่เขา้ถงึไดง้า่ยและ

ทัว่ถงึ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
 
ขอ้ 5   การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้สมาชกิด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  กรณกีองทุนรวมปิด 

(ก)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้
วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(ข)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร 
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล และประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง  
โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(2)  กรณกีองทุนรวมเปิด 
(ก)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้

วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(ข)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนใหปั้ดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหต้ดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(ค)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (2) (ข) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 
ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (2) (ข) 

(ง)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใหใ้ชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ 
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ในกรณทีีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตามวรรคหนึ่ง ใหส้มาชกิน าผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

 
ขอ้ 6   กรณทีีก่ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนในกรณใีดตอ้งมกีารค านวณและประกาศ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ใหส้มาชกิปฏบิตัติามขอ้ 3 ขอ้ 4 และขอ้ 5 โดยอนุโลม 

 
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบักองทุนรวมอีทีเอฟ   
 

ขอ้ 7   กรณทีีม่ลูค่าทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 4 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จะท าใหม้คีวามไมแ่น่นอนเกีย่วกบัจ านวน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีใ่ชช้ าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟ สมาชกิอาจใช้ 
มลูค่าในการค านวณราคาขายและราคารบัซือ้คนืใหแ้ตกต่างจากมลูค่าทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ดงักล่าว  
โดยใหส้มาชกิเปิดเผยรายละเอยีดขา้งต้นไวใ้นโครงการ 

 
ขอ้ 8   ในระหว่างทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์ปิดท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

อทีเีอฟ ใหส้มาชกิเปิดเผยขอ้มลูดงัต่อไปนี้ ดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถใชข้อ้มลูดงักล่าว
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟ เวน้แต่สมาชกิพจิารณาแลว้ว่า 
มเีหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ใหส้มาชกิปฏบิตัเิป็นอยา่งอื่นได ้ 

(1)  ขอ้มลูความเคลื่อนไหวของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมอทีเีอฟโดยตอ้งเป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก)  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีเ่ปิดเผยไมต่อ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์  
และไมต่อ้งใชต้วัเลขทศนิยมตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 

(ข)  ความถีใ่นการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ้งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัมลูค่าหรอืราคาของปัจจยัอา้งองิของกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(2)  ขอ้มลูความคลาดเคลื่อน (tracking errors) ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
อทีเีอฟจากมลูค่าของปัจจยัอา้งองิสุดทา้ย (ultimate underlying) โดยใหเ้ปิดเผยก่อนการเปิดซือ้ขาย
หลกัทรพัยร์อบแรกของตลาดหลกัทรพัย ์
 
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบักองทุน buy & hold 
 

ขอ้ 9   มใิหน้ าความในขอ้ 4 วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบักบักองทุน buy & hold โดยใหส้มาชกิ
ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวนัดงันี้ 
(ก)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศ

ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
(ข)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ค)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน และประกาศภายใน 

วนัท าการถดัไป 
(ง)  ค านวณของทุกสิน้วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อ 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(2)  ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงันี้   

(ก)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(ข)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ 
วนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
 
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบักองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
 

ขอ้ 10   มใิหน้ าความในขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หรอืขอ้ 4 วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ โดยใหส้มาชกิค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  ทัง้นี้ การก าหนดความถีใ่นการด าเนินการดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบาย 
การลงทุนของกองทุนรวมและค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวนัดงันี้ 
(ก)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศ

ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
(ข)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
(ค)  ค านวณของทุกสิน้วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมลูค่า

ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
(2)  ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวนัดงันี้ 

(ก)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน และประกาศ
ภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

(ข)  ค านวณของทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ 
วนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป 
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หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบักองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

ขอ้ 11   มใิหน้ าความในขอ้ 4 วรรคหนึ่ง มาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใหส้มาชกิค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน  
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1)  ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนของทุกสิน้วนัอยา่งน้อยในวนัดงันี้ 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป 

(ก)  ทุกสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
(ข)  ทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
(ค)  ทุกสิน้วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  
(ง)  ทุกสิน้วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจา่ยเงนิปันผล 
(จ)  ทุกสิน้วนัท าการทีเ่กดิเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมลูค่า 

ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
(2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของทุกสิน้วนัท าการ 

ซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  ทัง้นี้ ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ 
สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว 
 
การปฏิบติัแตกต่างจากหลกัเกณฑท์ัว่ไปหรือหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม 
 

ขอ้ 12   สมาชกิอาจปฏบิตัแิตกต่างจากหลกัเกณฑข์อ้ 3 ถงึขอ้ 11 เมือ่พจิารณาแลว้ว่า 
เขา้กรณดีงัต่อไปนี้ ไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น โดยค านึงถงึความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

(1)  กรณทีีน่โยบายการลงทุนหรอืลกัษณะกองทุนรวมมลีกัษณะเฉพาะ ซึง่รวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีงกรณดีงัต่อไปนี้ ใหส้มาชกิเปิดเผยการค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึระยะเวลาการค านวณและประกาศ 
ทีจ่ะใชป้ฏบิตัแิทน พรอ้มทัง้เหตุผลประกอบไวใ้นโครงการ  

(ก)  กรณกีองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนในต่างประเทศลงทุนในประเทศทีม่เีวลาแตกต่างกนั
และท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการค านวณล่าชา้ 

(ข)  กรณกีองทุนรวมเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนไปในประเทศทีม่เีวลาแตกต่างจากเดมิ
และท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นการค านวณล่าชา้ 

(2)  กรณทีีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาชกิ โดยเหตุดงักล่าว
ส่งผลใหส้มาชกิไมไ่ดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัราคาของทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน หรอืไมส่ามารถค านวณหรอื
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้
เมือ่สมาชกิไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ใหส้มาชกิปฏบิตั ิดงันี้  



 - 8 -  
 

(ก)  ประกาศสาเหตุและแนวทางปฏบิตัขิองสมาชกิเมือ่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้่ายและทัว่ถงึภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้และแจง้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั 

(ข)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั ภายหลงัจากทีเ่หตุจ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุม
ของสมาชกิสิน้สุดลง และปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
ตลอดจนประกาศ ค าสัง่ หนังสอืเวยีนทีอ่อกหรอืวางแนวปฏบิตัติามประกาศดงักล่าว 

 
ขอ้ 13   ใหส้มาชกิไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 3 ถงึขอ้ 11 เมือ่มเีหตุการณ์

ดงัต่อไปนี้ 
(1)  เมือ่สมาชกิไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2)  เมือ่มเีหตุทีส่มาชกิตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ดงักล่าว 

(3)  เมือ่กองทุนรวมไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. เกีย่วกบัการค านวณ 
และประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ก่อนทีป่ระกาศฉบบัน้ีจะมผีลใชบ้งัคบั ใหส้มาชกิปฏบิตัติามทีเ่คยไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

ขอ้ 14   ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 และใหส้มาชกิถอืปฏบิตัิ
โดยเครง่ครดั  
 

ประกาศ ณ วนัที ่17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายวศนิ  วณชิยว์รนนัต์)   
 นายกสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

 


