
-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 30/2564 
เร่ือง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 

และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(ฉบบัที่ 15) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 123 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 11 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยท์ี่ สน. 88/2558  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 11   รายการค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม ให้แสดงค าถามและค าตอบ
อย่างนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะที่ส าคญัของกองทุนรวมดงัน้ี 
(ก)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือ 

มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ให้แสดง 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการแบ่งชนิด สิทธิประโยชน์และความเส่ียงของผูถื้อหน่วยลงทุนแยกตามชนิด 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(ข)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด 
(ค)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด  

และผูล้งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได)้ 
(ง)  ปัจจยัใดทีม่ีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทุนของผูล้งทุน 
(จ)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมที่มีผูป้ระกนัเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและ

ผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
(ฉ)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

(2)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน ดงัน้ี 
(ก)  กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
(ข)  กรณีใดที่บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ี 
ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เมื่อวนัท่ี  19/04/64  CSDS เลขท่ี  117/2563  
คร้ังท่ี 3 ผ่านทาง   CSDS 
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(ค)  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไวแ้ลว้ และการหยุดรับค าส่ัง 
ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ย่างไร   

(ง)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  
(จ)  กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอน 

ไวอ้ย่างไร 
(ฉ)  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่า 

หน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 
(3)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 

 (ก)  กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือไม่ อย่างไร  
 (ข)  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้
เง่ือนไขอย่างไร  ทั้งน้ี ให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการถูกจ ากดัสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราที่ประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนดว้ย (ถา้มี)  
 (ค)  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นของบริษทัใด ให้มีค าถามและ 
ค าตอบเก่ียวกบัช่องทางและวิธีการที่ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียง  
และการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของบริษทัจดัการเพิ่มเติม 
 (ง)  กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน และนโยบาย 
การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 
 (จ)  การระบุภมูิล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพยส์ าหรับผูถื้อหน่วยลงทุน
ทุกรายที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

(4)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
ซ่ึงแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการ ซ่ึงอย่างนอ้ยตอ้งมีรายช่ือกรรมการ  
กรรมการอิสระและผูบ้ริหาร จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทั และมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข)  รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
(ค)  รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน ประวตัิการศึกษา และประสบการณ์การท างาน 

ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม  รวมทั้งหนา้ที่ความรับผิดชอบของผูจ้ดัการกองทุน
ดงักล่าว 
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(ง)  รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียน 
หน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์  รวมทั้งตอ้งจดัให้มีขอ้ความว่า นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้น
สัญญาแต่งตั้ง ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

(จ)  รายช่ือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม 
(5)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัช่องทางที่ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั

กองทุนรวมน้ี” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกแบบ 123-1 และค าอธิบายเพิ่มเติมแนบทา้ยแบบดงักล่าวทา้ยประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 88/2558  เร่ือง หนงัสือช้ีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย  
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 50/2563  เร่ือง หนังสือ
ช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  และใหใ้ช ้
แบบ 123-1 และค าอธิบายเพิ่มเติมแนบทา้ยแบบดงักล่าวทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 3   ในกรณีเป็นกองทุนรวมซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวนัที่ประกาศน้ี
ใชบ้งัคบั  ให้บริษทัจดัการไดร้ับยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 11(3) (จ) และ (4) (จ) ของประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สน. 88/2558  เร่ือง หนงัสือช้ีชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ซ่ึงไดแ้ก้ไขเพิ่มเตมิโดย
ประกาศน้ี ในหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการไดย้กเลิกการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในโครงการแลว้  
ให้บริษทัจดัการปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวนให้เป็นไปตามประกาศน้ีภายในวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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