
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 3/2556 

เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
และการเสนอขายหน่วยลงทุน 

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใชบ้งัคบักบับริษทัจดัการกองทุนรวมในการจดัส่งหรือแจกจ่าย 
หนงัสือช้ีชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของตน   
แต่ทั้งน้ี มิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
  (4)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  (5)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (6)  กองทุนรวมคาร์บอน 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าว่า “กองทุนรวมปิด” “กองทุนรวมเปิด” “เงินทุนจดทะเบยีน” “เงินทุนโครงการ” 
และ “บริษทัจดัการกองทุนรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
และการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
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  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะ
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
  (2)  บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 4   นอกจากการปฏิบตัิตามประกาศน้ีแลว้  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิให ้
เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัสรรและการขายหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ประกาศเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวม 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการให้ค าแนะน าการ
ลงทุนและการให้บริการเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
  (3)  ประกาศเก่ียวกบัสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที่ของบริษทั
จดัการ 

  ขอ้ 4/1   ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีเมื่อมีเหตุจ าเป็น 
ไม่สามารถปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน์ั้นได ้เฉพาะในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในประเทศ
ไทย โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงต่อส านกังานไดว้่าการขอผ่อนผนัดงักล่าวไม่ขดัหรือแยง้
กบัหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในประเทศที่กองทุนรวมมีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้น (host country) 

หมวด 1 
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัส่งและแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 

____________________ 

  ขอ้ 5   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นหนังสือช้ีชวนที่จะใชจ้ดัส่ง 
หรือแจกจ่ายให้แก่ผูล้งทุนต่อส านักงานไม่นอ้ยกว่าหน่ึงวนัท าการก่อนการเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่าย  
  (1)  เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกของแต่ละกองทุนรวม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 61/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดเพิ่มเตมิ เพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน 

  ขอ้ 6   ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ให้บริษทั
จดัการกองทุนรวมปรับปรุงหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัและหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน
รวมให้เป็นปัจจุบนั และยื่นต่อส านกังานพร้อมหนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น  
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ใหแ้สดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัส้ินเดอืน 
และยื่นต่อส านักงานภายในส้ินเดือนถดัไป 
  ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับยกเวน้การปรับปรุงและยื่นหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังานตาม (1) วรรคหน่ึง ส าหรับกองทุนรวมที่ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนรวมแลว้แต่ยงัไม่ครบ
หน่ึงเดือน 
  ในกรณีที่ขอ้มูลซ่ึงไดน้ ามาแสดงไวใ้นหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปรับปรุงขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว
ให้เป็นปัจจุบนัและเปิดเผยต่อผูล้งทุนผ่านช่องทางที่ผูล้งทุนเขา้ถึงได้ง่าย และยื่นต่อส านักงาน 
โดยไม่ชกัชา้ 
  (2)  หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ให้แสดงขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนั ณ วนัส้ิน 
รอบระยะเวลาบญัชี และยื่นต่อส านกังานภายในหกสิบวนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าว 

  ขอ้ 7   ในการยื่นหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงานตามขอ้ 5 และขอ้ 6 ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นผ่านระบบรับและเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือช้ีชวนและการรายงานของกองทุนรวมของ
ส านกังาน  ทั้งน้ี ในกรณีที่ส านักงานมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัขอ้มูลของหนงัสือช้ีชวน ส านกังานอาจ
ก าหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพด์ว้ยก็ได ้

  ขอ้ 8   ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมจัดส่งหรือแจกจ่าย
หนงัสือช้ีชวนให้แก่ผูล้งทุนเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน โดยอย่างนอ้ยตอ้งจดัส่ง
หรือแจกจ่ายตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ให้จดัส่งหรือแจกจ่ายให้แก่ผูล้งทุนทุกราย
พร้อมใบจองซ้ือหน่วยลงทุนหรือใบค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือด าเนินการโดยวิธีการอื่นใดที่ท าให้
มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนทุกรายไดร้ับขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนส่วนดงักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 70/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
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  (2)  หนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ให้จดัส่งหรือแจกจา่ย ณ จุดขายดว้ยวิธีการ
ใด ๆ ที่สามารถท าให้ผูล้งทุนไดร้ับหนงัสือช้ีชวนส่วนดงักล่าวอย่างทัว่ถึง 
  หนงัสือช้ีชวนที่จะใชจ้ดัส่งหรือแจกจ่ายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายการและขอ้มูลตรงกบั
รายการและขอ้มูลที่ปรากฏในหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านกังานล่าสุด 

  ขอ้ 9   ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมแต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยใ์ห้เป็นผูข้าย 
หน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้มีขอ้ก าหนดเพื่อให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 8 อย่างเคร่งครัด  
  (2)  ด าเนินการให้บริษทัหลกัทรัพยม์ีหนงัสือช้ีชวนเพื่อจดัส่งหรือแจกจ่ายต่อผูล้งทุน
อย่างเพียงพอ 
  (3)  ตรวจสอบและดูแลบริษทัหลกัทรัพยใ์ห้จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารเสนอขายหน่วยลงทุน 

____________________ 

  ขอ้ 10   การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในแต่ละครั้ ง บริษทัจดัการกองทุน
รวมตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านักงานล่าสุด 

  ขอ้ 11   การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ งแรกไม่นอ้ยกว่าสองวนั   
เวน้แต่ กรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
  (2)  จดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนดว้ยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 92/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 43/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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  กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
  (1)  กระจายขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนอย่างแพร่หลาย 
  (2)  ในกรณีที่มีการก าหนดเง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต ่าของผูล้งทุนแต่ละราย
ตอ้งไม่ก าหนดไวสู้งกว่าห้าหมื่นบาท 
  (3)  ในกรณีที่มีการก าหนดเงื่อนไขหรือขอ้สงวนสิทธิในการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขหรือขอ้สงวนสิทธิดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดักลุ่มผูล้งทุน อนัจะท าให้ไม่มีการ
กระจายการจ าหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 
  (4)  ยกเลิก 
  ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ให้
ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการปฏิบตัิตามวรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) ได ้ หากบริษทั
จดัการกองทุนรวมสามารถแสดงไดว้่าการผ่อนผนัดงักล่าวมีความจ าเป็นเพื่อให้การเสนอขายเป็นไป
อย่างเหมาะสมกบัชนิดของหน่วยลงทุนนั้น ๆ   
  ความในวรรคหน่ึง (1) และวรรคสอง (2) มิให้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมอีทีเอฟ 

  ขอ้ 12   ในกรณีที่มีบุคคลใดซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผูล้งทุน
ในวงกวา้งทั้งหมดเพื่อขายต่อ หรือในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอ่ืนผ่านบญัชีแบบ 
ไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัให้มีขอ้ก าหนดให้บุคคลนั้นปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (1) และ (2) และวรรคสอง (1) และ (2) หรือตามที่ไดร้ับการผ่อนผนั
ตามขอ้ 11 วรรคสาม โดยอนุโลม 

  ขอ้ 12/1   บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ภายใตโ้ครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes หรือ 
โครงการ Asia Region Funds Passport ไดต้่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 33/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 33/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 10/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
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  (1)  ในกรณีการเสนอขายภายใตโ้ครงการ Cross-border Public Offers of  
ASEAN Collective Investment Schemes กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม Part I :  
The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to 
Approval, Valuation, and Operational Matters และ Part II : The Product Restrictions of Qualifying 
CIS ซ่ึงอยู่ใน Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of Understanding on 
Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes (MOU) และบริษทัจดัการกองทุนรวมไดร้ับเอกสารตามที่ก าหนดใน Handbook 
for CIS Operators of ASEAN CISs จากส านกังานเพื่อน าไปแสดงต่อหน่วยงานก ากบัดูแลที่ลงนาม
ร่วมกนัใน MOU แลว้ 
  (2)  ในกรณีการเสนอขายภายใตโ้ครงการ Asia Region Funds Passport กองทุนรวม
ดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะเป็นไปตาม Memorandum of Cooperation on the Establishment and 
Implementation of the Asia Region Funds Passport (MOC) และบริษทัจดัการกองทุนรวม 
ได้รับเอกสารที่แสดงการมีลักษณะดังกล่าวจากส านักงานเพื่อน าไปแสดงต่อหน่วยงานก ากับดูแล
ที่ลงนามร่วมกันใน MOC แลว้ 

  ขอ้ 13   ในการรับช าระค่าหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งรับช าระดว้ยเงิน
สดหรือเทียบเท่าเท่านั้น เวน้แต่มีขอ้ก าหนดตามประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามมาตรา 117  
ให้กระท าได ้

หมวด 2/1 
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
______________________ 

  ขอ้ 13/1   เพื่อประโยชน์ตามความในหมวดน้ี ค าว่า “กองทุนรวมที่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี”  ให้หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวม 
เพื่อการออม ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 58/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 5/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 13/2   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีคู่มือการลงทุน 
ซ่ึงมีขอ้ความเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการให้บคุลากรซ่ึงปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการรับค าส่ัง 
ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูท้ี่สนใจจะลงทุนจดัส่งคู่มือการลงทุนซ่ึงมีขอ้ความเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุนพร้อมกบัใบค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีที่ผูล้งทุนเป็นผูถื้อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลกัษณะเดียวกัน 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมนั้นอยู่แลว้ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จดัส่งคู่มือดังกล่าวก็ได ้  
หากขอ้มูลของคู่มือนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากขอ้มูลที่ผูล้งทุนรายดงักล่าวเคยไดร้ับ 
  (2)  จดัให้มีคู่มือการลงทุนซ่ึงมีขอ้ความเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว ้ณ ที่ท าการ 
ทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวมและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท้ี่สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน 

หมวด 3 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

  ขอ้ 14   ในกรณีที่กองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนในต่างประเทศใดมีหนา้ที่ตอ้งปรับปรุง
และยื่นหนงัสือช้ีชวนตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้ 6 แห่งประกาศน้ี ภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่
ประกาศน้ีใชบ้งัคบั บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ปรับปรุงและยื่นหนงัสือช้ีชวนส าหรับรอบ
ระยะเวลาดงักล่าวก็ได ้

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
 
 
      (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
       เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
            ประธานกรรมการ 
                คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


