ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 3/2556
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บงั คับกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมในการจัดส่ งหรื อแจกจ่าย
หนังสื อชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการของตน
แต่ท้ งั นี้ มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแก้ไขปั ญหาในระบบสถาบันการเงิน
(2) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(3) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
(4) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(5) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(6) กองทุนรวมคาร์บอน
ข้อ 3 ในประกาศนี้
คาว่า “กองทุนรวมปิ ด” “กองทุนรวมเปิ ด” “เงินทุนจดทะเบียน” “เงินทุนโครงการ”
และ “บริ ษทั จัดการกองทุนรวม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

2

“บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะ
หลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อหน่วยลงทุน
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน
ข้อ 4 นอกจากการปฏิบตั ิตามประกาศนี้แล้ว ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรและการขายหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้คาแนะนาการ
ลงทุนและการให้บริ การเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
(3) ประกาศเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริ ษทั
จัดการ
ข้อ 4/1 ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เมื่อมีเหตุจาเป็ น
ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์น้ นั ได้ เฉพาะในส่ วนที่ไม่มีผลกระทบต่อผูล้ งทุนในประเทศ
ไทย โดยบริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องแสดงต่อสานักงานได้วา่ การขอผ่อนผันดังกล่าวไม่ขดั หรื อแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนในประเทศที่กองทุนรวมมีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้น (host country)
หมวด 1
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดส่ งและแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
____________________
ข้อ 5 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ หนังสื อชี้ชวนที่จะใช้จดั ส่ ง
หรื อแจกจ่ายให้แก่ผลู ้ งทุนต่อสานักงานไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งวันทาการก่อนการเริ่ มจัดส่ งหรื อแจกจ่าย
(1) เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละกองทุนรวม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 61/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
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(2) เมื่อมีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิ ดเพิ่มเติม เพื่อการเพิ่มเงินทุน
จดทะเบียน
ข้อ 6 ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่ เติม ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปรับปรุ งหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญและหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุน
รวมให้เป็ นปัจจุบนั และยืน่ ต่อสานักงานพร้อมหนังสื อชี้ชวนส่ วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ให้แสดงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ณ วันสิ้ นเดือน
และยืน่ ต่อสานักงานภายในสิ้ นเดือนถัดไป
ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นการปรับปรุ งและยืน่ หนังสื อชี้ชวนต่อ
สานักงานตาม (1) วรรคหนึ่ง สาหรับกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวมแล้วแต่ยงั ไม่ครบ
หนึ่งเดือน
ในกรณี ที่ขอ้ มูลซึ่งได้นามาแสดงไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมปรับปรุ งข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนดังกล่าว
ให้เป็ นปั จจุบนั และเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุนผ่านช่องทางที่ผลู ้ งทุนเข้าถึงได้ง่าย และยื่นต่อสานักงาน
โดยไม่ชกั ช้า
(2) หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี และยืน่ ต่อสานักงานภายในหกสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าว
ข้อ 7 ในการยืน่ หนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวมยื่นผ่านระบบรับและเผยแพร่ ขอ้ มูลหนังสื อชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวมของ
สานักงาน ทั้งนี้ ในกรณี ที่สานักงานมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของหนังสื อชี้ชวน สานักงานอาจ
กาหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมยืน่ หนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ดว้ ยก็ได้
ข้อ 8 ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจัดส่ งหรื อแจกจ่าย
หนังสื อชี้ชวนให้แก่ผลู ้ งทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องจัดส่ง
หรื อแจกจ่ายตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ให้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายให้แก่ผลู ้ งทุนทุกราย
พร้อมใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรื อใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรื อดาเนินการโดยวิธีการอื่นใดที่ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนทุกรายได้รับข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนส่ วนดังกล่าวก่อนการตัดสิ นใจลงทุน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 70/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565)
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(2) หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้จดั ส่ งหรื อแจกจ่าย ณ จุดขายด้วยวิธีการ
ใด ๆ ที่สามารถทาให้ผลู ้ งทุนได้รับหนังสื อชี้ชวนส่ วนดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
หนังสื อชี้ชวนที่จะใช้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการและข้อมูลตรงกับ
รายการและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานล่าสุ ด
ข้อ 9 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมแต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์ให้เป็ นผูข้ าย
หน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีขอ้ กาหนดเพื่อให้บริ ษทั หลักทรัพย์จดั ส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 8 อย่างเคร่ งครัด
(2) ดาเนินการให้บริ ษทั หลักทรัพย์มีหนังสื อชี้ชวนเพื่อจัดส่ งหรื อแจกจ่ายต่อผูล้ งทุน
อย่างเพียงพอ
(3) ตรวจสอบและดูแลบริ ษทั หลักทรัพย์ให้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หมวด 2
หลักเกณฑ์การเสนอขายหน่วยลงทุน
____________________
ข้อ 10 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริ ษทั จัดการกองทุน
รวมต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานล่าสุ ด
ข้อ 11 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กาหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่นอ้ ยกว่าสองวัน
เว้นแต่ กรณี เป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(2) จัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผลู ้ งทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 92/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 43/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
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กรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ให้บริ ษทั
จัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) กระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนอย่างแพร่ หลาย
(2) ในกรณี ที่มีการกาหนดเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่าของผูล้ งทุนแต่ละราย
ต้องไม่กาหนดไว้สูงกว่าห้าหมื่นบาท
(3) ในกรณีที่มีการกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อสงวนสิ ทธิในการจาหน่ ายหน่วยลงทุน
เงื่อนไขหรื อข้อสงวนสิ ทธิดงั กล่าวต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดกลุ่มผูล้ งทุน อันจะทาให้ไม่มีการ
กระจายการจาหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ
(4) ยกเลิก
ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ให้
สานักงานมีอานาจผ่อนผันการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง (1) และ (2) ได้ หากบริ ษทั
จัดการกองทุนรวมสามารถแสดงได้วา่ การผ่อนผันดังกล่าวมีความจาเป็ นเพื่อให้การเสนอขายเป็ นไป
อย่างเหมาะสมกับชนิดของหน่วยลงทุนนั้น ๆ
ความในวรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง (2) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมอีทีเอฟ
ข้อ 12 ในกรณี ที่มีบุคคลใดซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายแก่ผลู ้ งทุน
ในวงกว้างทั้งหมดเพื่อขายต่อ หรื อในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account) บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดให้บุคคลนั้นปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และวรรคสอง (1) และ (2) หรื อตามที่ได้รับการผ่อนผัน
ตามข้อ 11 วรรคสาม โดยอนุโลม
ข้อ 12/1 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes หรื อ
โครงการ Asia Region Funds Passport ได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 33/2560 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
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(1) ในกรณีการเสนอขายภายใต้โครงการ Cross-border Public Offers of
ASEAN Collective Investment Schemes กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตาม 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 ซึ่งอยูใ่ น 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) และบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้รับเอกสารตามที่กาหนดใน Handbook
for CIS Operators of ASEAN CISs จากสานักงานเพื่อนาไปแสดงต่อหน่วยงานกากับดูแลที่ลงนาม
ร่ วมกันใน MOU แล้ว
(2) ในกรณีการเสนอขายภายใต้โครงการ Asia Region Funds Passport กองทุนรวม
ดังกล่าวต้องมีลกั ษณะเป็ นไปตาม Memorandum of Cooperation on the Establishment and
Implementation of the Asia Region Funds Passport (MOC) และบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ได้รับเอกสารที่แสดงการมีลกั ษณะดังกล่าวจากสานักงานเพื่อนาไปแสดงต่อหน่ วยงานกากับดูแล
ที่ลงนามร่ วมกันใน MOC แล้ว
ข้อ 13 ในการรับชาระค่าหน่วยลงทุน บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องรับชาระด้วยเงิน
สดหรื อเทียบเท่าเท่านั้น เว้นแต่มีขอ้ กาหนดตามประกาศที่ออกโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 117
ให้กระทาได้
หมวด 2/1
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
______________________
ข้อ 13/1 เพื่อประโยชน์ตามความในหมวดนี้ คาว่า “กองทุนรวมที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ” ให้หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรื อกองทุนรวม
เพื่อการออม ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 58/2562 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 5/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและ
การเสนอขายหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
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ข้อ 13/2 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดส่ง แจกจ่าย หรื อจัดให้มีคู่มือการลงทุน
ซึ่งมีขอ้ ความเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็ นปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมดาเนิ นการให้บุคลากรซึ่งปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรับคาสั่ง
ซื้อหน่วยลงทุนจากผูท้ ี่สนใจจะลงทุนจัดส่ งคู่มือการลงทุนซึ่งมีขอ้ ความเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์
ทางภาษีให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนพร้อมกับใบคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่ผลู ้ งทุนเป็ นผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ในลักษณะเดียวกัน
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมนั้นอยู่แล้ว บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่จดั ส่ งคู่มือดังกล่าวก็ได้
หากข้อมูลของคู่มือนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ผลู ้ งทุนรายดังกล่าวเคยได้รับ
(2) จัดให้มีคู่มือการลงทุนซึ่งมีขอ้ ความเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีไว้ ณ ที่ทาการ
ทุกแห่งของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน
เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน
หมวด 3
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 14 ในกรณีที่กองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุนในต่างประเทศใดมีหน้าที่ตอ้ งปรับปรุ ง
และยืน่ หนังสื อชี้ชวนตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 6 แห่งประกาศนี้ ภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่
ประกาศนี้ใช้บงั คับ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ปรับปรุ งและยืน่ หนังสื อชี้ชวนสาหรับรอบ
ระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

