
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 88/2558 
เร่ือง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 3/2556  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวนัท่ี 14 มกราคม  
พ.ศ. 2556 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 37/2556  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 37/2557  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี  
4 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 80/2558  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4)  ลงวนัท่ี  
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “หนงัสือช้ีชวน”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั แลว้แต่กรณี 
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  “หนงัสือช้ีชวนฉบบัปรับปรุง”  หมายความวา่   หนงัสือช้ีชวนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมเปิดท่ีตอ้งจดัท าตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
และการเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (2)  หนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมปิดเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
  “กองทุนรวมปิด”  หมายความวา่   กองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมเปิด”  หมายความวา่   กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
และกองทุนส่วนบุคคล 
  “กองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น”  หมายความวา่   กองทุนรวมท่ีจ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนใหผ้นัแปรไปตาม 
สูตรการค านวณหรือเง่ือนไขใด ๆ ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปไม่สามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
  “ประกาศการลงทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การลงทุนของกองทุน   
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “โครงการ”  หมายความวา่   โครงการจดัการกองทุนรวม 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
  “ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน”  หมายความวา่   บุคคลท่ีบริษทัจดัการมอบหมาย 
ใหท้ าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 
  “การลดความเส่ียง”  หมายความวา่   การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
  (1)  ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 
  (2)  มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
  (3)  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการ 
ลดความเส่ียง 
  (4)  สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  “การลงทุนแบบซบัซอ้นในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   การลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือการลงทุน 
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 
  “ฐานะการลงทุนสุทธิ” (net exposure)  หมายความวา่   มูลค่าการลงทุนสุทธิ 
ในทรัพยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรือสัญญา 
ท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยูก่บัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพยสิ์นนั้น 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”   หมายความวา่   ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น 
ตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงสามารถใหบ้ริการเป็นศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไดต้ามกฎหมาย
ของประเทศนั้นและไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 
  “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
ใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 

  ขอ้ 4   หนงัสือช้ีชวนตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการตดัสินใจ
ลงทุน โดยตอ้งมีลกัษณะและวิธีการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใชข้อ้ความท่ีสามารถเขา้ใจไดง้่าย 
  (2)  ไม่แสดงขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิด 
ความเขา้ใจผิด 
  (3)  ไม่ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคหรือค าศพัทเ์ฉพาะ  เวน้แต่ค าศพัทด์งักล่าวเป็นค าศพัท์ 
ท่ีผูล้งทุนทัว่ไปมีความคุน้เคยแลว้ 
  ในการจดัท าหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะใชว้ิธีการส่ือความหมาย 
โดยแผนภาพหรือวิธีการอ่ืนใดแทนการส่ือความหมายโดยขอ้ความก็ได ้ เวน้แต่จะมีขอ้ก าหนด 
ในประกาศน้ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 5   หนงัสือช้ีชวนใหแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั  
  (2)  ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม   
  (3)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น   
 หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัตามวรรคหน่ึง (1) อาจจดัท าในรูปแบบขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีการแสดงผลผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และมีการตอบสนองต่อค าสั่ง (interactive)  
ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลอ่ืนตามท่ีก าหนดไว ้

  ขอ้ 6   รายการและขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนในแต่ละส่วนตามขอ้ 5 ใหเ้ป็นดงัน้ี   
  (1)  ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ซ่ึงมีรายการและขอ้มูลตามหมวด 1 ส่วนท่ี 1 หมวด 2  
ส่วนท่ี 6 และหมวด 3 ส่วนท่ี 6 
  (2)  ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ซ่ึงมีรายการและขอ้มูลตามหมวด 1 ส่วนท่ี 2 หมวด 2  
และหมวด 3 
  (3)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงมีรายการและขอ้มูลตามหมวด 1 ส่วนท่ี 3  
  การจดัท าหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง (2) ให้แนบขอ้ผกูพนั 
และโครงการท่ีมีสาระส าคญัไม่ต่างจากท่ีแสดงไวล้่าสุดต่อส านกังานไวท้า้ยหนงัสือช้ีชวนส่วนดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 7   หนงัสือช้ีชวนฉบบัปรับปรุงใหมี้รายการและขอ้มูลตามขอ้ 6 ท่ีปรับปรุงเป็น
ปัจจุบนั และมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 4 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุน 
ในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน หนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลอยา่งนอ้ย 
เก่ียวกบัวนัท่ีไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมและสรุปสาระส าคญัของโครงการ โดยมิใหน้ าความ 
ในขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 มาใชบ้งัคบั 
 

 

 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 26/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
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หมวด 1 
รายการและขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน 

________________ 

ส่วนท่ี 1 
หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

_______________ 

ขอ้ 9   หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นไปตามแบบ 123-1 แนบทา้ยประกาศน้ี และมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดใน
ค าอธิบายเพิ่มเติมแนบทา้ยแบบดงักล่าว 
  (2)  แสดงผลดว้ยรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจน 
  ในกรณีท่ีมีการจดัท าหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัในรูปแบบเอกสารส่ิงพิมพ ์ 
ใหอ้ยูใ่นส่วนแรกของหนงัสือช้ีชวน 

ส่วนท่ี 2 
หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

_______________ 

  ขอ้ 10   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหมี้รายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน 
จะไดรั้บจากเงินลงทุน 
  (2)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
  (3)  ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม 
  (4)  สรุปอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามแบบ 123-2 แนบทา้ยประกาศน้ี 
  (5)  ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
และผูถื้อหน่วยลงทุน ตามแบบ 123-3 แนบทา้ยประกาศน้ี 
  (6)  ค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 8/2561  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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  (7)  ขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียงท่ีมีแนวโนม้วา่
อาจจะเกิดขึ้น (ถา้มี) โดยให้ระบุจ านวนบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัดงักล่าว  พร้อมทั้งช่องทาง 
การตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นดว้ย 
  (8)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (9)  รายการท่ีส านกังานก าหนดใหก้องทุนรวมเปิดเผยเพิ่มเติมเป็นรายกรณี 

  ขอ้ 11   รายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม ใหแ้สดงค าถามและค าตอบ
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือ 
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ใหแ้สดง 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการแบ่งชนิด สิทธิประโยชน์และความเส่ียงของผูถื้อหน่วยลงทุนแยกตามชนิด 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(ข)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 

(ค)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด  
และผูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด (กรณีท่ีสามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได)้ 

(ง)  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 

(จ)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและ
ผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

(ฉ)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

(2)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร  
(ข)  กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  
(ค)  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน 

หน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไวแ้ลว้ และการหยุดรับค าสั่ง 
ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 50/2563  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 30/2564  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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(ง)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร  
(จ)  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอน 

ไวอ้ยา่งไร 

(ฉ)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า 

หน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

(3)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

 (ก)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือไม่ อยา่งไร  
 (ข)  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้
เง่ือนไขอยา่งไร  ทั้งน้ี ให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการถูกจ ากดัสิทธิออกเสียงในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนดว้ย (ถา้มี)  
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ของบริษทัใด ใหมี้ค าถามและ 
ค าตอบเก่ียวกบัช่องทางและวิธีการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง 
และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัจดัการเพิ่มเติม 
 (ง)  กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน และนโยบาย 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ 
อยา่งไร 

 (จ)  การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพยส์ าหรับผูถื้อหน่วยลงทุน
ทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

(4)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
ซ่ึงแสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายช่ือกรรมการ  
กรรมการอิสระและผูบ้ริหาร จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั และมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
(ค)  รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวติัการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม  รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุน
ดงักล่าว 

(ง)  รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียน 

หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์  รวมทั้งตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความวา่ นอกจากหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาแต่งตั้ง ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 
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(จ)  รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม 
(5)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั

กองทุนรวมน้ี 

  ขอ้ 12   รายการปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลปัจจยัความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมนั้น ตลอดจนแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยเรียงล าดบั 
ตามโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและนยัส าคญัของผลกระทบจากมากไปหานอ้ย 
  การแสดงขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการค านึงถึงปัจจยั 
ความเส่ียงอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ปัจจยัความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (business risk)   
  (2)  ปัจจยัความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร (credit risk)   
  (3)  ปัจจยัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (market risk)   
  (4)  ปัจจยัความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)  
  (5)  ปัจจยัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)  
  (6)  ปัจจยัความเส่ียงจากการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (leverage risk)  

  ขอ้ 13   รายการค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน ใหมี้ขอ้มูลค าเตือน 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าเตือนวา่ “การพิจารณาร่างหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ส านกังานไดรั้บรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน 
ของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น” 
  (2)  ค าเตือนในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว เช่น กรณี 
บริษทัจดัการมีการลงทุนเพื่อตนเองซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวม   
รวมทั้งตอ้งแสดงช่องทางและวิธีการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถาม
ขอ้มูลอ่ืนเพิ่มเติม เช่น ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ เป็นตน้ 
  การพิมพค์  าเตือนตามวรรคหน่ึงตอ้งพิมพด์ว้ยตวัอกัษรท่ีมีความชดัเจนและมีขนาด 
ไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติของหนงัสือช้ีชวนนั้น 



9 

 

ขอ้ 13/1   รายการค าเตือนของกองทุนรวม ใหมี้ขอ้มูลค าเตือนใตช่ื้อกองทุนรวม 
ในจุดแรกท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนดงัต่อไปน้ี ดว้ยตวัอกัษรท่ีมีขนาดไม่เลก็กวา่ขนาดตวัอกัษรส่วนใหญ่ 
ในหนงัสือช้ีชวน  
  (1)  กรณีเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพียงคร้ังเดียวโดยถือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไว ้
จนครบก าหนดอายขุองทรัพยสิ์น หรืออายขุองรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายขุองกองทุนรวม  
หรือกองทุนรวมท่ีระบุวา่จะเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่า 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีการก าหนดหา้มผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ   
ตอ้งจดัใหมี้ค าเตือนวา่ “ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา (ระบุ x วนั/เดือน/ปี)  ได ้  
ดงันั้น หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 
   (2)  กรณีเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตวั ให้มีขอ้มูลค าเตือนดงัน้ี 

(ก)  ค  าเตือนเก่ียวกบัการกระจุกตวัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง แลว้แต่กรณี 
ดงัน้ี 
    1.  กรณีท่ีมีการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 10 ของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ใหมี้ค าเตือนวา่ “กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก” 
        ค  าวา่ “ตราสาร” ตามวรรคหน่ึง (2) (ก) 1. วรรคหน่ึง ไม่รวมถึงตราสารดงัน้ี 
        1.1  ตราสารหน้ีภาครัฐไทย  
        1.2  ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
        1.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสาร 
ท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

2.  กรณีท่ีมีการลงทุนในกิจการท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมหรือของกิจการ 
ท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บักิจการท่ีอยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว โดยเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงัน้ี รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ตอ้งจดัให้มีค  าเตือนวา่ 
“กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม” 

 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 8/2561  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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         2.1  หุน้ 
        2.2  หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะท่ี
สอดคลอ้งกบัหมวดอุตสาหกรรมดงักล่าว 
        2.3  หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย ์โดยให้ 
นบัรวมกบัทรัพยสิ์นตาม 2.1 และ 2.2 ท่ีอยูใ่นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์    
        การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมตามวรรคหน่ึง (2) วรรคหน่ึง 2. ให้
พิจารณาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศก าหนด 
   3.  กรณีท่ีมีการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบั 
ท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) ไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ใหมี้ค าเตือนวา่ “กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในตราสาร
ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและสภาพคล่อง” 
                      (ข)  ค  าเตือนเพิ่มเติมต่อจากค าเตือนตามวรรคหน่ึง (2) (ก) วา่ “จึงมีความเส่ียงท่ี  
ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก” 

(3)  กรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
ตอ้งจดัใหมี้ค าเตือนวา่ “การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได”้ 
  เพื่อประโยชน์ตามขอ้น้ี  
   (1)  ค  าวา่  “ตราสารหน้ีภาครัฐไทย” “ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” “เงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก” และ “ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ”  ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบั
ความหมายของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของ
กองทุน 
   (2)  “หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความวา่   
หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 65/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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         (ก)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  (ข)  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง  
(2) (ก) 2. วรรคหน่ึง  ทั้งน้ี ไม่วา่จะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
   (3)  “หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่    
หน่วยของกองทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์
        (ข)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
        (ค)  กองทรัสตห์รือกองอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งน้ี ไม่วา่จะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

ส่วนท่ี 3 
หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 

_________________ 

  ขอ้ 14   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น ใหอ้ยูใ่นส่วนทา้ยของ 
หนงัสือช้ีชวน โดยตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บริษทัจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี 
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษทัจดัการ 
ขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้น ส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  ขอ้ 15   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้นตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ลงลายมือช่ือ  พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
  (1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัของบริษทัจดัการ  
  (2)  ผูรั้บมอบอ านาจจากบริษทัจดัการ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบั 
การจดัตั้งกองทุนรวม 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมท่ีมีขอ้ก าหนด 

หรือลกัษณะเฉพาะบางประการ 
________________ 

ส่วนท่ี 1 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือ 

ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
________________ 

  ขอ้ 16   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีวตัถุประสงค ์
เพื่อการลดความเส่ียง และสินคา้หรือตวัแปรของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นั้นไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพยสิ์น 
ท่ีตอ้งการลดความเส่ียง โดยหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 17 
  (2)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์
เพื่อการลดความเส่ียง หรือมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
โดยหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 18 และหลกัเกณฑ์
เพิ่มเติมดงัน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีนโยบายการลงทุนอาจท าใหก้องทุนรวมมีฐานะการลงทุนสุทธิ 
ในสินคา้หรือตวัแปรอา้งอิง (underlying) ของสัญญาหรือตราสารนั้นเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 19 
 (ข)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิง 
กบัอตัราแลกเปล่ียนเงิน หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 20  
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนแบบซบัซ้อนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 21 
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  (3)   กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายนอก 
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Over-the-Counter derivatives) เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมตอ้งมีรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ 21/1 

  ขอ้ 17   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามขอ้ 16(1)  
ใหแ้สดงค าเตือนในรายการค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนวา่ “บริษทัจดัการกองทุนรวมใช้
ขอ้มูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทุนรวมจึงมีความเส่ียง หากสินคา้หรือตวัแปรท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อา้งอิง (underlying) และ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซ่ึงอาจส่งผลให้
การเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ” 

  ขอ้ 18   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามขอ้ 16(2)   
ใหแ้สดงรายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม โดยใหมี้ค าถาม 
และค าตอบเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงท่ีแสดง 
ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมก าหนดอตัราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดงักล่าว 
ไวอ้ยา่งไร  
  (2)  ผลกระทบทางลบภายใตส้มมติฐานและความเช่ือมัน่ท่ีสมเหตุสมผลจาก 
การลงทุนในสัญญาหรือตราสารดงักล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร  

  ขอ้ 19   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามขอ้ 16(2) (ก)  
ใหแ้สดงรายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม โดยใหมี้ค าถาม 
และค าตอบเก่ียวกบัสินคา้หรือตวัแปรของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย 
ล่วงหนา้แฝงท่ีแสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ช่ือและลกัษณะของสินคา้หรือตวัแปร  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตวัแปรเป็นดชันี  
ใหแ้สดงขอ้มูลดงัน้ีดว้ย 
 (ก)  องคป์ระกอบของดชันี หรือแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบของดชันี 
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถเขา้ถึงได ้ 
 (ข)  กลยทุธ์การลงทุนของดชันี ในกรณีท่ีเป็นดชันีท่ีค านวณผลตอบแทน 
โดยอา้งอิงกลยทุธ์การลงทุน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  เหตุในการเปล่ียนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการค านวณดชันี และแนวทาง 
การด าเนินการของกองทุนในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  
  (2)  ขอ้มูลราคาหรือผลการด าเนินงานของสินคา้หรือตวัแปรยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 
3 ปี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตวัแปรเป็นดชันีท่ีไดรั้บการพฒันามาแลว้ไม่ถึง 3 ปี ใหแ้สดงราคาหรือ 
ผลการด าเนินงานจ าลองส าหรับปีท่ีดชันียงัไม่ไดรั้บการพฒันา  
   (3)  ความผนัผวนของราคาหรือผลการด าเนินงานของสินคา้หรือตวัแปรท่ีสัญญา 
หรือตราสารอา้งอิง 
  ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้ความเพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่ ขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (2) และ (3)  
เป็นเพียงขอ้มูลในอดีตหรือขอ้มูลจ าลองท่ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความเขา้ใจในสินคา้ 
หรือตวัแปรเท่านั้น  ดงันั้น ราคา ผลการด าเนินงาน หรือความผนัผวนของสินคา้หรือตวัแปร 
ในอนาคตอาจเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีตได ้

  ขอ้ 20   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามขอ้ 16(2) (ข)  
ใหแ้สดงรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี   

  (1)  รายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของ 
กองทุนรวม ใหมี้ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัช่ือ คุณสมบติั ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน 
ในตลาดอตัราแลกเปล่ียนเงินของบุคคลใดบุคคลหน่ึงต่อไปน้ี  
 (ก)  ผูจ้ดัการกองทุน  
 (ข)  บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการลงทุนดงักล่าว (ถา้มี)  
  (2)  รายการปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยระบุขอ้มูลเพิ่มเติมดงัน้ี 
 (ก)  สาระส าคญัของสัญญา และวตัถุประสงคใ์นการลงทุน  
 (ข)  ลกัษณะของความเส่ียง และเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของความเส่ียง 
 (ค)  ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้น 

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนแบบซบัซอ้นในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตาม 
ขอ้ 16(2) (ค) ใหแ้สดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการค านวณมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ตามวิธีการใด
ระหวา่งวิธีการ relative VaR approach หรือวิธีการ absolute VaR approach โดยระบุสมมติฐานท่ีใช ้
ในการค านวณตามวิธีการดงักล่าวดว้ย อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 



15 

 

 (ก)  ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence interval) 
 (ข)  ระยะเวลาการถือครองทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน (holding period)   
 ทั้งน้ี กรณีท่ีใชว้ิธีการ relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ท่ีใช ้รวมถึง 
ความเหมาะสมของ benchmark ดงักล่าวดว้ย 
  (2)  มูลค่าธุรกรรมตามหนา้สัญญาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีบริษทัจดัการ 
ประมาณการไว ้(expected gross leverage)  

ขอ้ 21/1   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทนุรวมตามขอ้ 16(3)  
ใหแ้สดงขอ้มูลอตัราส่วนการลงทุนท่ีอาจเกิดขึ้นไดสู้งสุดในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายนอก 
ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าว 

ส่วนท่ี 2 
กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ 

________________ 

  ขอ้ 22   ในส่วนน้ี ค าวา่ “ความเส่ียงเก่ียวกบัต่างประเทศ” หมายความวา่ ความเส่ียง 
จากการลงทุนในทรัพยสิ์นหรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ความเส่ียงดา้นผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ี 
ผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย  
  (2)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

  ขอ้ 23   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีมีหรือจะมีความเส่ียงเก่ียวกบั
ต่างประเทศรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

  ขอ้ 24   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลสรุปปัจจยัความเส่ียง
เก่ียวกบัต่างประเทศไวใ้นรายการสรุปปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการค านึงถึงปัจจยั 
ความเส่ียงเพิม่เติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (1)  ปัจจยัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk) 
  (2)  ปัจจยัความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk) 
  (3)  ปัจจยัความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk) 
  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตราสารของบริษทัท่ีจดัตั้งและเสนอขายในประเทศ 
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (Greater Mekong Subregion) รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ให้เปิดเผยความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศดังกล่าว (ถา้มี) เช่น 
การลงทุนมีความผนัผวนสูง ตราสารมีสภาพคล่องต ่า หรือสภาพตลาดการเงินในกลุ่มอนุภูมิภาค
ดังกล่าวอาจมีความเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั เป็นตน้ เพิ่มเติมจากขอ้มูลตามวรรคหน่ึงดว้ย 

  ขอ้ 25   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงแนวทางการบริหารความเส่ียง 
จากอตัราแลกเปล่ียนเงินไวใ้นรายการประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยใหร้ะบุ 
ขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง ใหร้ะบุวา่แนวทางการบริหารความเส่ียง
ดงักล่าวเขา้ลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดดงัน้ี  
 (ก)  มีการป้องกนัความเส่ียงอนัอาจเกิดขึ้นทั้งหมด  
 (ข)  มีการป้องกนัความเส่ียงอนัอาจเกิดขึ้นบางส่วน โดยมีการก าหนดสัดส่วนไว้
อยา่งชดัเจน 
 (ค)  มีการบริหารความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
  (2)  กรณีท่ีกองทุนรวมไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีอา้งอิงกบั 
อตัราแลกเปลี่ยนเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง ใหร้ะบุวา่ “ไม่มีการป้องกนัหรือบริหาร 
ความเส่ียง” 
  การแสดงแนวทางการบริหารความเส่ียงตามวรรคหน่ึง (1) (ค) ใหแ้สดงปัจจยัท่ีใช ้
ในการพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 
กองทุนรวมท่ีลงทุนใน 
หน่วยของกองทุนอ่ืน 
________________ 

  ขอ้ 26   ในส่วนน้ี 
  “ทรัพยสิ์นประเภท SIP”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นท่ีจดัอยูใ่นประเภท Specific 
Investment Product (SIP) ดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 
  (1)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับ MF ทัว่ไป  
ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
ในภาคผนวก 4-retail MF อตัราส่วนการลงทุนของ retail MF แห่งประกาศการลงทุน  ในกรณีท่ีเป็น
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (2)  ทรัพยสิ์นตามขอ้ 8 ในตอนท่ี 1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรับกองทุน AI ทัว่ไป  
ของส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
ในภาคผนวก 4-AI อตัราส่วนการลงทุนของกองทุน AI แห่งประกาศการลงทุน  ในกรณีท่ีเป็น 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

  “ประกาศการจดัการกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

  ขอ้ 27   กองทุนรวมท่ีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนอ่ืนในลกัษณะ 
ดงัต่อไปน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 28 ขอ้ 28/1 หรือขอ้ 28/2 แลว้แต่กรณี 
  (1)  กรณีท่ีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ (ท่ีไม่ใช่กองทุนท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน) กองทุนใดกองทุนหน่ึงเกินกวา่ 
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลตามขอ้ 28 
  (2)  กรณีดงัน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลตามขอ้ 28/1 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 12/2560  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  กรณีท่ีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีอยูภ่ายใต้
บงัคบัตามประกาศการจดัการกองทุน หรือหน่วยของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีมีลกัษณะการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมอ่ืนดงักล่าว รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
 (ข)  กรณีท่ีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนไม่ว่าท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน รวมกนัเกินกว่าร้อยละ 20  
ของมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  (3)  กรณีท่ีมีหรือจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหน่ึงเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
และกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีหรือจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภท SIP ให้แสดงขอ้มูล 
ตามขอ้ 28/2 

  ขอ้ 28   ในกรณีตามขอ้ 27(1) หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดง 
ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนต่างประเทศท่ีระบุไวใ้นโครงการ ไวใ้นรายการค าถามและค าตอบ
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
และผลการด าเนินงานอยา่งไร 
  (2)  ความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศนั้นเป็นอยา่งไร 
  ในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศส่งผลใหก้องทุนมีฐานะ 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝงตามส่วนท่ี 1 ของ 
หมวดน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมี
สัญญาซ้ือขายลว่งหนา้แฝงของกองทุนต่างประเทศตามส่วนท่ี 1 ของหมวดน้ีดว้ย โดยอนุโลม 
  การแสดงค าถามและค าตอบตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย 
ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนต่างประเทศดงักล่าว เท่าท่ีกองทุนต่างประเทศนั้นไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นการทัว่ไป 
หรือเท่าท่ีบริษทัจดัการสามารถเขา้ถึงได ้

  ขอ้ 28/1   ในกรณีตามขอ้ 27(2) (ก) หรือ (ข) หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
ใหแ้สดงรายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม โดยมีค าถามและค าตอบ
เก่ียวกบันโยบายและอตัราส่วนการลงทุนในกรณีดงักล่าว ซ่ึงก าหนดไวใ้นโครงการ 
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  ขอ้ 28/2   ในกรณีตามขอ้ 27(3) หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดง 
การเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา  
(single entity limit) ส าหรับทรัพยสิ์นประเภท SIP ตามประกาศการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุน 
ท่ีค  านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญาส าหรับทรัพยสิ์นประเภท SIP ของกองทุนต่างประเทศ 
ท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดงักล่าว 

ส่วนท่ี 3/1 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน 
หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน  

(หน่วย private equity) 
_________________________ 

ขอ้ 28/3   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน 

ในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (unlisted private equity) ใหแ้สดงรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  
ในรายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุนดงักล่าว  

 (1)  นโยบายการลงทุน  
 (2)  ลกัษณะของกิจการเป้าหมาย (ถา้มี)  
 (3)  ปัจจยัความเส่ียงท่ีส าคญั 
 (4)  ขอ้ตกลงจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะลงทุน  
 (5)  ระยะเวลาท่ีตอ้งลงทุน (lock-up period) 

 เพื่อประโยชน์ของขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึง  ค  าวา่ “หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน  
(หน่วย private equity)” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
การลงทุน 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 29/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 



20 

 

ส่วนท่ี 4 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบั 

ความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 
หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

________________ 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนท่ีส่งผลใหก้องทุนรวมมีฐานะ 
การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม หนงัสือช้ีชวน
ส่วนขอ้มูลกองทุนรวมใหมี้ขอ้มูลค าเตือนเพิ่มเติมวา่ “กองทุนรวมท่ีเสนอขายน้ีมีการลงทุนในตราสาร 
ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีสูงกวา่การลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี
ของผูอ้อกตราสาร (credit risk) หรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)   
ซ่ึงส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได ้และในการขายคืนหน่วยลงทนุ  
ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม” 

ส่วนท่ี 5 
กองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 

_________________ 

  ขอ้ 30   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมท่ีจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 

  ขอ้ 31   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงค าถามค าตอบเก่ียวกบั 
การจ่ายผลตอบแทนไวใ้นรายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมน้ีก าหนดสูตรการค านวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน  
รวมทั้งเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งไวอ้ย่างไร  ทั้งน้ี ให้อธิบายรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแผนภาพ  
(pay-off diagram) ดว้ย 
  (2)  ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนสูงสุดท่ีอาจเกิดขึ้น
เป็นอยา่งไร  ทั้งน้ี ประมาณการดงักล่าวตอ้งใชส้มมติฐานท่ีมีความสมเหตุสมผลและกระท าดว้ย 
ความระมดัระวงั 
  (3)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีมีความคาดหวงัอยา่งไร  
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ส่วนท่ี 6 
กองทุนรวมท่ีระบุวา่จะเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุนอตัโนมติัเม่ือหน่วยลงทุน 
มีมูลค่าตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

__________________ 

  ขอ้ 31/1   ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีระบุวา่จะเลิกกองทุนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
อตัโนมติัเม่ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายท่ีก าหนด (trigger fund) ใหแ้สดงขอ้มูลเพิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าเตือน โดยใหแ้สดงไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและส่วนขอ้มูล
กองทุนรวมดงัน้ี 
 (ก)  มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกนัผลตอบแทนจากการลงทุน 
 (ข)  ในกรณีท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมก าหนดหา้มผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน 
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ใหมี้ค าเตือนในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติมดว้ย 
  (2)  ขอ้มูลปัจจยัอา้งอิงท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน เพื่อแสดงถึงความสมเหตุสมผล
ของการก าหนดเง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัหรือการเลิกกองทุนรวมก่อนครบก าหนด 
อายโุครงการของกองทุนรวมดงักล่าว โดยใหแ้สดงไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  ทั้งน้ี  
ใหแ้สดงขอ้มูลปัจจยัอา้งอิงดงักล่าวยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีนบัถึงวนัท่ีบริษทัจัดการ 
จดัส่งหนงัสือช้ีชวนใหแ้ก่ส านกังานในคร้ังล่าสุด โดยในกรณีท่ีปัจจยัอา้งอิงเป็นขอ้มูลท่ีมีการจดัท าขึ้น
ไม่ถึง 3 ปี ใหแ้สดงขอ้มูลดงักล่าวยอ้นหลงัเท่าท่ีมีการจดัท าขอ้มูลนั้น 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 26/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ส่วนท่ี 7 
กองทุนรวมท่ีระบุรายการทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุน 
หรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 

___________________________ 

  ขอ้ 31/2   ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีระบุรายการทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนหรือสัดส่วน 
การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม บริษทัจดัการจะจดัใหมี้ขอ้ความ
สงวนสิทธิในหนงัสือช้ีชวนส่วนดงักล่าวใหบ้ริษทัจดัการสามารถเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุน 
หรือสัดส่วนการลงทุนไดต่้อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่อาจเกิดสถานการณ์ท่ีจะท าใหบ้ริษทัจดัการจ าเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
  (2)  มีการระบุขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิวา่ “บริษทัจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการ
เปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ 
ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั” 

  (3)  การแสดงขอ้ความสงวนสิทธิและขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิตอ้งอยูใ่น 
หนา้เดียวกนักบัการแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน 

หมวด 3 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมของกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ 

_________________ 

ส่วนท่ี 1 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 

กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน 
___________________ 

  ขอ้ 32   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงิน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2560  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 22/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 33   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าเตือนในรายการค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “แมว้า่กองทุนรวม
ตลาดเงินลงทุนไดเ้ฉพาะทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงต ่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได”้  
  (2)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ใหแ้สดงวงเงินสูงสุดท่ีบริษทัจดัการจะยนิยอมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวม 

  (3)  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงินท่ีใชเ้งินฝากเป็นดชันีช้ีวดั (benchmark) เพิ่มเติม
ในการเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใหแ้สดงค าเตือนไว้
ในรายการค าเตือนเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจวา่การลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุน
คืนเตม็จ านวน  ทั้งน้ี ค  าเตือนดงักล่าวใหแ้สดงไวทุ้กจุดท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัท่ีเป็นเงินฝาก 

ส่วนท่ี 2 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 

กองทุนรวมมีประกนัตามประกาศการลงทุน 
_______________ 

  ขอ้ 34   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมมีประกนั 

  ขอ้ 35   ในส่วนน้ี ค าวา่ “ผูป้ระกนั”  ใหห้มายความวา่   บุคคลท่ีใหก้ารประกนัวา่  
หากผูล้งทุนไดล้งทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกนัจนครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
โครงการ ผูล้งทุนจะไดรั้บช าระเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณี ตามจ านวนเงินท่ีประกนัไว ้

  ขอ้ 36   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงค าเตือนในกรณีท่ีกองทุนรวม 
มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีผูป้ระกนัเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั ท่ีแสดงวา่กองทุนรวมจะลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นดงักล่าว  
โดยใหร้ะบุช่ือผูป้ระกนั อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นดงักล่าว และจ านวนเงินลงทุน
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บคืนหากผูป้ระกนัไม่สามารถช าระหน้ีคืนได ้ไวใ้นค าเตือนดว้ย 

  ขอ้ 37   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงรายการและขอ้มูลเก่ียวกบั 
การประกนัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายการประเภทและนโยบายของกองทุนรวม ใหอ้ธิบายขอ้มูลดงัน้ีโดยสังเขป 
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 (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัผูป้ระกนั รวมถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูป้ระกนั 
 (ข)  จ านวนเงินลงทุนท่ีประกนั และผลตอบแทนท่ีประกนั (ถา้มี) 
 (ค)  ระยะเวลาการประกนั และวนัครบก าหนดระยะเวลาการประกนัแต่ละงวด 
(ถา้มี) 
 (ง)  ประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั 
และสัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั เม่ือเทียบกบั
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดของกองทุนรวม 
  (2)  รายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  
ใหแ้สดงค าถามและค าตอบดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกนัและ 
ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเม่ือครบก าหนดระยะเวลาประกนัในกรณีท่ีมูลค่า 
หน่วยลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีประกนั เป็นอยา่งไร 
 (ข)  การจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ และการด าเนินการของบริษทัจดัการในกรณีท่ี
ไม่สามารถจดัใหมี้ผูป้ระกนัรายใหม่ได ้เป็นอยา่งไร 
 (ค)  ผูล้งทุนควรค านึงถึงความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคต
ของผูป้ระกนัหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนท่ี 3 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 
กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ตามประกาศการลงทุน 

________________ 

  ขอ้ 38   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ 

  ขอ้ 39   ในส่วนน้ี ค าวา่ “เงินตน้” ใหห้มายความวา่ เงินท่ีผูล้งทุนแต่ละรายช าระ 
เป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการซ้ือ 
หน่วยลงทุน 

  ขอ้ 40   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงค าถามและค าตอบเก่ียวกบั
ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กองทุนรวมน้ีแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกนัอยา่งไร 
  (2)  ผูล้งทุนในกองทุนรวมน้ีมีโอกาสท่ีจะไม่ไดรั้บคืนเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 
  (3)  กองทุนรวมน้ีมีเง่ือนไขและกลไกการรักษาเงินตน้อยา่งไร 
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ส่วนท่ี 4 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 

กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน 
______________ 

  ขอ้ 41   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมอีทีเอฟ 

  ขอ้ 42   ในส่วนน้ี  

  (1)  “ผูดู้แลสภาพคล่อง”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทัจดัการใหท้ าหนา้ท่ีเพื่อใหร้าคาซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะทอ้น
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมดงักล่าวไดอ้ยา่งใกลเ้คียงกนั 
  (2)  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมกบับริษทัจดัการในปริมาณหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่  
10 ลา้นบาท หรือตามท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากส านกังานเป็นรายกรณี 
  (3)  “ผูค้า้หน่วยลงทุนร่วม”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีบริษทัจดัการระบุ 
อยา่งเฉพาะเจาะจงไวใ้นโครงการใหท้ าการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกบั 
บริษทัจดัการได ้

  ขอ้ 43   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงรายการและขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม ใหมี้ค าถาม 
และค าตอบดงัน้ี 
 (ก)  กองทุนรวมน้ีอา้งอิงกบัดชันีราคาหลกัทรัพยใ์ด และดชันีดงักล่าว 
มีหลกัทรัพยใ์ดเป็นองคป์ระกอบ 
 (ข)  กองทุนรวมน้ีจะลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดใน 10 อนัดบัแรก  
 (ค)  ก าหนดการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและระดบัของดชันีท่ีใชอ้า้งอิง 
ไวอ้ยา่งไร  
 (ง)  วิธีการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของดชันี 
ท่ีใชอ้า้งอิงเป็นอยา่งไร 
  (2)  รายการค าถามค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหมี้ค าถามและค าตอบ
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยตรงกบับริษทัจดัการจะตอ้งมีปริมาณหรือมูลค่า
การซ้ือขายเป็นจ านวนเท่าใด 
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 (ข)  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเก่ียวการซ้ือขายหน่วยลงทุนและดชันีท่ีใชอ้า้งอิง
ของกองทุนรวมน้ีจากช่องทางใดบา้ง 
  (3)  รายการค าถามค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  
ใหมี้ค าถามค าตอบเก่ียวกบับุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการใหเ้ป็นผูดู้แลสภาพคล่อง และผูค้า้
หน่วยลงทุนร่วม (ถา้มี)  

ส่วนท่ี 5 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 

กองทุนรวมทองค าตามประกาศการลงทุน 
_________________ 

  ขอ้ 44   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมทองค าท่ีมีการลงทุนในทองค าแท่ง
โดยตรง 

  ขอ้ 45   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงค าถามและค าตอบเก่ียวกบั
ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ทองค าแท่งท่ีกองทุนรวมลงทุนไดรั้บการท าประกนัภยัหรือไม่ อยา่งไร (อธิบาย)  
และในกรณีท่ีมีการท าประกนัภยั เป็นการท าประกนัภยับางส่วนหรือเตม็จ านวน 
  (2)  ในกรณีท่ีทองค าแท่งมีการท าประกนัภยั ทองค าแท่งท่ีกองทุนรวมลงทุนไดรั้บ 
การประกนัภยัคุม้ครองกรณีใดบา้ง และไม่ไดรั้บการคุม้ครองกรณีใดบา้ง 

  ขอ้ 46   ในกรณีท่ีทองค าแท่งท่ีกองทุนรวมลงทุนมิไดมี้การท าประกนัภยัไวห้รือ 
มีการท าประกนัภยัไวแ้ต่เพียงบางส่วน ใหแ้สดงการวิเคราะห์และอธิบายความเส่ียงของกองทุนรวม 
ในกรณีท่ีทองค าแท่งท่ีลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกท าลาย ไวใ้นรายการ 
ปัจจยัความเส่ียงของกองทุนรวมในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมดว้ย 

ส่วนท่ี 6  
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีมีการรับโอนเงิน 

จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
_______________ 

  ขอ้ 47   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีมีการรับโอนเงิน
จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือรับโอนเงินดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน 
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  ขอ้ 48   หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ให้แสดงสัญลกัษณ์หรือขอ้ความเพื่อให้ 
ผูล้งทุนทราบว่าเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ 
รับโอนเงินดงักล่าวต่อเน่ืองจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน ตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนดโดยให้
ระบุไวใ้นส่วนบนสุดในหนา้แรกของหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

ส่วนท่ี 7 
กองทุนรวมท่ีก าหนดนโยบายการลงทุนในลกัษณะของ 

กองทุนรวมฟีดเดอร์ตามประกาศการลงทุน 
_________________ 

  ขอ้ 48/1   ความในส่วนน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมฟีดเดอร์ 

  ขอ้ 48/2   หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ใหแ้สดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  ผลการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวมุ่งเนน้ลงทุน 
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปีนบัถึงวนัท่ีกองทุนอ่ืนนั้นไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานล่าสุด  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของกองทุนอ่ืนในช่วงระยะเวลา 
ดงักล่าว หรือกองทุนนั้นมีผลการด าเนินงานไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงขอ้มูลดงักล่าวยอ้นหลงัเท่าท่ี 
บริษทัจดัการจะสามารถรวบรวมได ้
  (2)  ในกรณีของกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในหน่วยของกองทุนอ่ืนท่ีจดัตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้แสดงขอ้มูลรายละเอียดของนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยตอ้งแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลอตัราส่วนการลงทุนของทรัพยสิ์นท่ีมุ่งเนน้ลงทุนตามท่ี
ก าหนดในการจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวมซ่ึงก าหนดตามประเภทของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม
ลงทุนตามประกาศการลงทุน และอตัราส่วนการลงทุนของทรัพยสิ์นหลกัตามนโยบายการลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศดงักล่าว 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 



28 

 

ส่วนท่ี 8 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

________________________ 

  ขอ้ 48/3   หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหร้ะบุขอ้ความ “ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ” ไวใ้นส่วนบนสุดในหนา้แรก
ของหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

หมวด 4 
รายการและขอ้มูลเพิ่มเติมในหนงัสือช้ีชวนฉบบัปรับปรุง 

_______________ 

  ขอ้ 49   หนงัสือช้ีชวนฉบบัปรับปรุง ให้แสดงรายการและขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
ในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
  (1)  เงินทุนโครงการ 
  (2)  รายการการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยใหอ้ยูใ่นส่วนถดัจาก
รายการค่าธรรมเนียม และให้แสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และการก่อภาระผูกพนัของกองทุนรวม  
โดยจดักลุ่มตามประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม   
 (ข)  ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดยใชว้ิธีวดัผลการด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย  
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
 (ค)  ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) 
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปีนบัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 49/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 65/2561  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคมพ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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ระยะเวลาการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 
นอ้ยกวา่ 5 ปี ใหแ้สดงขอ้มูลผลขาดทุนสูงสุดดงักล่าวตั้งแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น 
กองทุนรวมจนถึงวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีดชันีช้ีวดั ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัของ 
กองทุนรวม ท่ีมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  ผลการด าเนินงานของดชันีช้ีวดั  
 (ข)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ใหแ้สดงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงดชันี 
ช้ีวดั 
  (4)  ขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) โดยให้
ระบุจ านวนบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัดงักล่าว  พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นดว้ย 

  (5)  ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio)  
ซ่ึงค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์นกบัผลรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพยสิ์น ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา หารดว้ยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉล่ียของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
  (6)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนแบบซบัซอ้นในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหแ้สดงขอ้มูล  
VaR ท่ีเกิดขึ้นจริง (actual VaR) และอธิบายสาเหตุท่ีค่าเฉล่ียของมูลค่าธุรกรรมในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ท่ีเกิดขึ้นจริง (average actual leverage) เกินกว่าท่ีบริษทัจดัการประมาณการไว ้(expected gross 
leverage) เดิม   
  ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีและอยูใ่น
ระหวา่งการจดัท าหนงัสือช้ีชวนเพื่อจดัส่งใหส้ านกังาน ใหบ้ริษทัจดัการแสดงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั  
ณ วนัจดัท าหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 50   ขอ้มูลท่ีแสดงในหนงัสือช้ีชวนฉบบัปรับปรุง ให้ใชข้อ้มูล ณ วนัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วนัส้ินรอบระยะเวลาท่ีตอ้งจดัท าหนงัสือช้ีชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 50/2563  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิด 
  (2)  วนัใดวนัหน่ึงในช่วง 30 วนัก่อนวนัเร่ิมตน้เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม   
ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมปิด 

  ขอ้ 51   ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าใหม่ทุกรอบระยะเวลา
บญัชี ให้เป็นไปตามขอ้ 49 และตอ้งมีรายการเพิ่มเติมในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รหสัของหน่วยลงทุนท่ีใชซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (2)  หลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนใน 10 อนัดบัแรก 
  (3)  จ านวนการซ้ือขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในรอบ 
ระยะเวลาบญัชีท่ีผา่นมา 

ขอ้ 51/1   ในกรณีของกองทุนรวมตราสารหน้ี หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าใหม่ทุกรอบ
ระยะเวลาบญัชี ให้เป็นไปตามขอ้ 49 และตอ้งแสดงรายการเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์น
ท่ีกองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) ซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากลของกองทุนรวม   
ในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

ขอ้ 51/2   ในกรณีของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
ท่ีซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าใหม่ทุกรอบระยะเวลาบญัชีใหเ้ป็นไปตามขอ้ 49 และตอ้งแสดง
รายการเพิม่เติมเก่ียวกบัขอ้มูลอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  
ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
(มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 61/2559  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 



31 

 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

_____________ 

  ขอ้ 52   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดย้ื่นค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมต่อส านกังาน 
โดยชอบก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าหนงัสือช้ีชวนเฉพาะส าหรับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยให้มีรายการและขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนเช่นเดียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีไดย้ืน่ไวแ้ลว้ต่อส านกังานได ้

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


