
-ร่าง- 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 29/2564 
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2562  
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 27/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ลงวนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554   
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 39/2556  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 
  (3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที ่17 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2558   
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2560 
  (5)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 21/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที ่15 มีนาคม  
พ.ศ. 2560  
  (6)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 35/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที ่5 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560  
  (7)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 11/2561  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที ่17 มกราคม  
พ.ศ. 2561  

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ท่ี 
ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย 2 แลว้ 
เมื่อวนัท่ี  05/05/64  CSDS เลขท่ี  117/2563  
คร้ังท่ี 4  ผ่านทาง   CSDS 
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  (8)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 8/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2562 
  (9)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 23/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที ่9 เมษายน  
พ.ศ. 2562  
  (10)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 30/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 10 เมษายน  
พ.ศ. 2562  
  (11)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 39/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 11) ลงวนัที่ 19 เมษายน  
พ.ศ. 2562 
  (12)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 58/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 12) ลงวนัที่ 16 กนัยายน  
พ.ศ. 2562  
  (13)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 3/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 21 มกราคม  
พ.ศ. 2563 
  (14)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 10/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2563   

(15)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 15/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2563  

(16)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 52/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัที่ 16) ลงวนัที่ 28 สิงหาคม  
พ.ศ. 2563  
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  ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท ารายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม   
เวน้แตใ่นกรณีกองทุนรวมที่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑไ์วโ้ดยเฉพาะเป็นประการอื่น  ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะนั้น 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  ค าว่า “กองทุนรวมเปิด” “ผูม้ีเงินลงทุนสูง” “บริษทัจดัการกองทุนรวม” “ประกาศ 
การลงทุน” “การลงทุน” “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” และ “ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง”  ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสัญญา 
รับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  ค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผูล้งทนุรายใหญ่”  ให้มี
ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  ค าว่า “หน่วย private equity”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ที่ก าหนดไวใ้นประกาศการลงทุน 
  “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 4   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงรายละเอียดของโครงการอย่างนอ้ยตาม
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือของโครงการ 

(2)  ประเภท อายุ และวตัถุประสงคข์องโครงการ 
  (3)  ลกัษณะของโครงการ เป็นโครงการที่เสนอขายผูล้งทุนประเภทใด เช่น ผูล้งทุน
ทัว่ไป ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง เป็นตน้ 

(4)  จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมตน้ 
  (5)  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ทั้งน้ี  
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแบ่งชนิด  
ของหน่วยลงทุนดว้ย 

(ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ 
ผลตอบแทน หรือการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด  รวมทั้งขอ้จ ากดัในการเรียกร้องผลประโยชน์
ตอบแทน (ถา้มี) ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้ับ  ตลอดจนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล  ทั้งน้ี ในกรณีที่มี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุน 
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  (6)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามขอ้ 5 
  (7)  ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 11 
  (8)  การจ่ายเงินปันผล 
  (9)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (10)  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
(ข)  การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน 
(ค)  การด าเนินการในกรณีที่การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิไม่ถูกตอ้ง 
(ง)  การค านวณจ านวนหน่วยลงทุน ส าหรบักองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน 

ในลกัษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซ่ึงก าหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขาย  
และรับซ้ือคืนคงที่ตลอดเวลา 
  (11)  เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัในเร่ืองดงัน้ี (ถา้มี) 

(ก)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ดว้ยหลกัทรัพย์
หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 

(ข)  การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(ค)  การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน เช่น การโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

สิทธิประโยชน์ทางภาษี การโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย   
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมควบคู่กรมธรรม ์ 
  (12)  เงื่อนไขหรือขอ้จ ากดัของการไม่ขาย การไม่รับซ้ือคืน หรือการไม่สับเปล่ียน 
หน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไวแ้ลว้ (ถา้มี) 

  ขอ้ 5   รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตอ้งมีการก าหนดนโยบายการลงทุน 
ที่ชดัเจน และมีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์นที่กองทนุรวมสามารถลงทุนได้  ทั้งน้ี ให้เปิดเผย
รายละเอียดดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 

(1)  กรณีที่มีการจ ากดัอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในทรัพยสิ์นใดที่มีผลให้
ลงทุนไดน้อ้ยกว่าอตัราที่สามารถลงทุนไดสู้งสุดส าหรับทรัพยสิ์นดงักล่าวตามประกาศการลงทุน  
ตอ้งระบุอตัราส่วนการลงทุนส าหรับทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 

(2)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 6 
(3)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมทองค าหรือกองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทน 

ตามการเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 7 
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(4)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสาร 
ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 8 
  (5)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในทรัพยสิ์นตามขอ้ 9 เกินกว่าร้อยละ 20  
ของทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ตอ้งระบุนโยบายและอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว 
ไวอ้ย่างชดัเจนดว้ย 
  (6)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ตอ้งระบุหมวดอุตสาหกรรม 
ที่กองทุนรวมมุ่งลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน 
  (7)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษที่มีหรือ 
จะมีการลงทุนหรือการท าธุรกรรมตามขอ้ 10 ตอ้งระบุฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit)  
ของกองทุนรวม  
  (8)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการออมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ตอ้งระบุนโยบายการลงทุน 
ซ่ึงแสดงไดว้่าเป็นการลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนรวม 

  ขอ้ 6   รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้  
ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประเภททรพัยสิ์นที่กองทุนรวมจะลงทุนเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาเงินตน้ของผูล้งทุน
ทั้งจ านวน 
  (2)  อตัราส่วนการลงทุนขั้นต ่าในทรพัยสิ์นตาม (1) ซ่ึงแสดงไดว้่าอตัราส่วนการลงทุน 
ดงักล่าวสามารถรักษาเงินตน้ทั้งจ านวนไดต้ามระยะเวลาที่ระบุไวใ้นโครงการ 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัเงื่อนไขและจ านวนเงินต้นที่รักษา ระยะเวลาและกลไก 
เพื่อการดงักล่าวและขอ้มูลอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

  ขอ้ 7   รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมทองค าหรือกองทุนรวม 
อีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง ตอ้งระบุขอ้มูลซ่ึงแสดงถึงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คุณสมบตัิของทองค าแทง่ตามทีร่ะบไุวใ้นส่วนที่ 7 : ทรัพยสิ์นประเภททองค าแท่ง 
ของภาคผนวก 3 แห่งประกาศการลงทุน  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ในทองค าแท่งนั้น 
  (2)  กรณีเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่สร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของราคา 
ทองค าแท่ง  ให้ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน 



6 
 

ในหน่วยของกองอีทีเอฟอ่ืน (ไม่ว่าที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ) ที่มีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งเช่นกนั 

  ขอ้ 8   กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสาร 
ที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง นโยบายการลงทุนตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนดงักล่าว 
พร้อมทั้งอธิบายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของการลงทุนดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน และให้ระบุ
ขอ้มูลซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีที่สัญญาหรือตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบัดชันี ให้มีรายละเอียดเก่ียวกบั 
เหตุในการเปล่ียนแปลงการค านวณดัชนีและการยกเลิกการค านวณดชันี ตลอดจนแนวทาง  
การด าเนินการของกองทุนรวมในกรณีที่ปรากฏเหตุดงักล่าวดว้ย 
  (2)  กรณีที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ให้ระบุว่าเป็น 
การค านวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใชว้ิธี relative VaR approach หรือ  
absolute VaR approach แลว้แต่กรณี โดยระบุสมมติฐานที่ใชใ้นการค านวณตามวิธีการดงักล่าวดว้ย  
อย่างนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence interval) 
 (ข)  ระยะเวลาการถือครองทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุน (holding period) 
 ในกรณีที่เป็นการใชว้ิธี relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ที่ใชด้ว้ย 

  ขอ้ 9   กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในทรัพยสิ์นอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
การลงทุนดงักล่าวอย่างชดัเจนดว้ย 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตบ้งัคบัตามประกาศการจดัการกองทุน หรือ
หน่วยของกองทุนที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมอ่ืน
ดงักล่าว 

เพื่อประโยชน์ของขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึง ค าว่า “ประกาศการจดัการกองทุน”  
หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน 
ส่วนบุคคล 
  (2)  หน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในทรัพยสิ์นที่เป็นอสังหาริมทรัพย ์
หรือที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน 
  (3)  หน่วย private equity  
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  ขอ้ 10   กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
ที่มีหรือจะมีการลงทุนหรือการท าธุรกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี ให้ระบุขอ้มูล 
ซ่ึงแสดงรายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงักล่าวดว้ย 
  (1)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  ทั้งน้ี  
เฉพาะส่วนที่มีลกัษณะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยพิจารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหนา้สัญญา 
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  การกูย้ืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  การขายหลกัทรัพยห์รือตราสารหน้ีโดยมีสัญญาซ้ือคืนเพื่อประโยชน์ 
ในการจดัการลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การขายหลกัทรัพยท์ี่ตอ้งยืมหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบ 
  (5)  การลงทุนในหน่วย private equity 
  กรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษซ่ึงมีการลงทุน 
ในกองทุนรวมอ่ืนหรือกองทุนต่างประเทศ การระบุขอ้มูลตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการแสดง
รายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงักล่าวของกองทุนรวมอื่น 
หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวดว้ย 
  มิให้น าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมอื่น 
หรือกองทุนต่างประเทศดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือ
กองทรัสตห์รือกองอสังหาริมทรัพยท์ี่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ไม่ว่ากองทรัสตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด  
  (2)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
ที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั  
ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 
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  ขอ้ 11   ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ย
เก่ียวกบัวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และมูลค่าขั้นต ่าในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
  กรณีที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าส่ัง 
ขายคืนหน่วยลงทุน รายการการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั
วงเงินสูงสุดทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวมที่บริษทัจดัการกองทุนรวมจะยินยอม 
ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

  ขอ้ 12   กรณีเป็นกองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพยสิ์นที่จะลงทุนหรือสัดส่วน 
การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวในโครงการ บริษทัจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีขอ้ความสงวนสิทธิ 
ในโครงการให้บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน 
ไดต้่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะท าให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
  (2)  มีการระบุขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษทัจดัการจะใชดุ้ลพินิจใน 
การเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์  
ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้ความเส่ียงของทรัพยสิ์น 
ที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั” 
  (3)  การแสดงขอ้ความสงวนสิทธิและขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิตอ้งอยู่ใน 
หนา้เดียวกนักบัการแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน 

  ขอ้ 13   การระบุขอ้ก าหนดในโครงการว่า บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการได ้ โดยถือว่าไดร้ับมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ หรือขอ้ก าหนดอ่ืนในท านองเดียวกนั  
ให้กระท าไดเ้ฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้ับประโยชน์เพิ่มข้ึน 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 
  (4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมถึง 
ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั  

 



9 
 

  ขอ้ 14   ในกรณีเป็นกองทุนรวมซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวนัที่ประกาศน้ี
ใชบ้งัคบั และยงัไมไ่ดแ้สดงรายการจ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมตน้ไวใ้นรายละเอียดของโครงการ  
ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการดงักล่าวเมื่อมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 
ในเร่ืองอ่ืน ๆ  

  ขอ้ 15   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
   

 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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