
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สน. 43/2562 
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

__________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 34/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 
6 กนัยายน พ.ศ. 2554 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 17/2557  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

(3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 35/2559  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท ารายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ขอ้ 4   ในประกาศน้ี 
“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จดัตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

ค าวา่ “กองทุนรวม” “บริษทัจดัการ” “ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “กิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ” “ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง” ใหมี้
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ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการในโครงการจดัการกองทุนรวมของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
(2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมโดยไดรั้บความเห็นชอบ

จากส านกังาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 

หมวด 1 
รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

____________________ 

ขอ้ 6   โครงการจดัการกองทุนรวมตอ้งมีรายการท่ีแสดงลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม ตามขอ้ 7 
(2)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามขอ้ 8 
(3)  การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ตามขอ้ 9 
(4)  นโยบายการกูย้มืเงินของกองทุนรวม และการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของ 

กองทุนรวม ตามขอ้ 10 
(5)  นโยบายเก่ียวกบัการบริหารและจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ตามขอ้ 11 
(6)  การประกนัรายไดข้องกองทุนรวม (ถา้มี) ตามขอ้ 12 
(7)  การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้ 13 
(8)  การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 14 
(9)  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตามขอ้ 15 
(10)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน ตามขอ้ 16 
(11)  การค านวณและการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ตามขอ้ 17 
(12)  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม ตามขอ้ 18 
(13)  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ตามขอ้ 19 
(14)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตามขอ้ 20 
(15)  การเลิกกองทุนรวม ตามขอ้ 21 
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ขอ้ 7   รายการลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดโดยสรุปของกองทุนรวม
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ช่ือโครงการจดัการกองทุนรวม 
(2)  ช่ือบริษทัจดัการ 
(3)  ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(4)  ประเภท วตัถุประสงค ์และอายขุองกองทุนรวม  ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องกองทุนรวม

ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่ กองทุนรวมดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยลงทุนชนิดท่ีเสนอขายต่อ 
ผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

(5)  จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมแรก นโยบายเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลงั 
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

(6)  มูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเร่ิมแรก 
(7)  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ชนิดของหน่วยลงทุน โดยใหแ้สดงวา่มีชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ใหแ้สดงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดว้ย 

(ข)  สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บ ตลอดจนนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผล โดยใหแ้สดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุน 
โดยก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนไวแ้ตกต่างกนั ตอ้งแสดงรายละเอียดท่ีชดัเจนเก่ียวกบั
ลกัษณะและเง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนดว้ย 

(8)  ลกัษณะของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ผูล้งทุนทัว่ไป หรือผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นตน้ 
(9)  รูปแบบการออกหน่วยลงทุน เช่น หน่วยลงทุนจะอยูใ่นรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

และนายทะเบียนจะออกใบหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเม่ือมีการร้องขอ 

ขอ้ 8   รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดวา่กองทุนรวมมี
นโยบายลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทใด 

ขอ้ 9   รายการการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ตอ้งมีรายละเอียด 
อยา่งนอ้ยเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี องคป์ระกอบ และวิธีการคดัเลือกคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

ขอ้ 10   รายการนโยบายการกูย้มืเงินของกองทุนรวม และการก่อภาระผกูพนัแก่
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมมี
นโยบายในการกูย้มืเงิน ให้ระบุสัดส่วนการกูย้มืเงินของกองทุนรวมดว้ย 
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ขอ้ 11   รายการนโยบายเก่ียวกบัการบริหารและจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการหรือการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ขอ้ 12   รายการการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม (ถา้มี) ตอ้งระบุช่ือของผูป้ระกนั
รายได ้และสรุปสาระส าคญัของเง่ือนไขของการประกนัรายได ้

ขอ้ 13   รายการการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
เก่ียวกบักระบวนการท่ีบริษทัจดัการตอ้งด าเนินการก่อนการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ขอ้ 14   รายการการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ลกัษณะของผูล้งทุนท่ีบริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบติั (ถา้มี)  
เช่น ผูล้งทุนรายใหญ่ เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ใหแ้สดงขอ้มูลตามชนิดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดั 
ในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 

ขอ้ 15   รายการการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ธุรกรรมท่ีตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยใหแ้สดงดว้ยวา่ธุรกรรมใด 

ตอ้งไดรั้บมติในกรณีปกติ และธุรกรรมใดตอ้งไดรั้บมติในกรณีพิเศษ  ทั้งน้ี หากเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ตลอดจนประกาศ กฎ 
และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายนั้น 

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการ 

ขอ้ 16   รายการการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน ตอ้งมี
รายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบักระบวนการในการด าเนินการดงักล่าว เช่น การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
การขออนุมติัจากส านกังานในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน หรือขั้นตอนการลดเงินทุน 
จดทะเบียนและการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการลดเงินทุนจดทะเบียน เป็นตน้ 
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ขอ้ 17   รายการการค านวณและการเปิดเผยมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ตอ้งมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือ
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนท่ีมาของการก าหนดราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ขอ้ 18   รายการผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสั่งดงักล่าว  หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น 
ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอ านาจลงนาม
ในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ  ทั้งน้ี การลงนามของผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

(3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือ
หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ 
ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 
และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

ขอ้ 19   รายการการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ตอ้งระบุวิธีการแกไ้ข
โครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายนั้น 

ขอ้ 20   รายการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบั
อตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
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ขอ้ 21   รายการการเลิกกองทุนรวม ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการเลิกกองทุนรวมเม่ือปรากฏเหตอุยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 
จากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(1)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์ท่ีท าใหบ้ริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเลิกกองทุนรวมตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

(2)  เม่ือส านกังานมีค าสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ 2535 

หมวด 2 
การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

____________________ 

ขอ้ 22   การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน 

(1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้น 
(2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3)  การแกไ้ขช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ 23   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะขอรับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ใหบ้ริษทัจดัการยืน่ค  าขอ
เป็นหนงัสือพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติม 
(2)  ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 39/2562 เร่ือง ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัจดัการ ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562                          

(3)  ค  ารับรองวา่ขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีตอ้งมีในโครงการจดัการกองทุนรวมตาม
ประกาศน้ี และในร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการตาม (2) มิไดมี้สาระส าคญั
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  ทั้งน้ี ค  ารับรองตอ้งลงลายมือช่ือโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(ข)  กรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัจดัการ หรือในกรณีท่ีมี 

การมอบอ านาจจากกรรมการ ผูรั้บรองตอ้งมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมนั้น 

(4)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชน 
ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดรั้บความเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 

เม่ือพน้ 15 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นตามวรรคหน่ึงและมิได้
แจง้ทกัทว้งภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562              
 
 
 
 (นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 
  รองเลขาธิการ 
        เลขาธิการแทน 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


