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เรียน  นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 ผูจ้ดัการ   
 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ประกอบธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้

หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
 ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

ท่ี  นจ.(ว) 5/2564  เร่ือง  น าส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกับ  
การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลในโครงการจดัการกองทุนรวม 
 

 ดว้ยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ไดป้รับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลในโครงการจดัการกองทุนรวม (“โครงการ”) ใหมี้เท่าท่ีจ าเป็น 
ภายใตโ้ครงการ Simplified Disclosure และเป็นหน่ึงในโครงการ Regulatory Guillotine  เพื่อช่วยให้
บริษัทจัดการลงทุน (“บลจ.”) ไม่มีภาระเกินสมควรและมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ  
โดยผูล้งทุนยงัคงไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน โดยออกประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 3 ฉบบั (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

 

เพื่อให ้บลจ. มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศก าหนด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส านกังาน ก.ล.ต. จึงขอซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการแกไ้ขประกาศดงักล่าว ดงัน้ี 

 

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ 
 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และลดภาระให้ บลจ. โดยผูล้งทุนยงัคงได้รับขอ้มูลท่ี
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน  
 

2. สรุปสาระส าคัญของประกาศ 
2.1  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

ท่ี สน. 29/2564 เร่ือง รายละเอยีดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
-  ปรับปรุงการเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลในโครงการ เพื่อให้โครงการมี

ข้อมูลท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านั้น  
โดย บลจ. ไม่ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดท่ีซ ้ าซ้อนกับเอกสารอ่ืน รวมทั้งไม่ตอ้งระบุกฎเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ไวใ้นโครงการ 
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2.2  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน. 30/2564  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป 
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับท่ี 15) 
รวมทั้งแบบ 123-1  

  -  เพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เก่ียวกบัการด าเนินการส าหรับการวางทรัพย ์และรายช่ือผูส้อบบญัชี เน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีไดต้ดัออก
จากรายละเอียดโครงการ  

  -  เพิ่มค าอธิบายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการสั่ง ซ้ือ 
คร้ังถดัไปในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั เพื่อให้ บลจ. ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นส าคัญ โดย บลจ. ควรประกาศการเปล่ียนแปลงและแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป ค าอธิบาย
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของ บลจ. ภายในระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้  

  
 2.3  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน. 28/2564  เ ร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  
กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับท่ี 2) 
รวมทั้งภาคผนวก 5 และภาคผนวก 8  
    -  ยกเลิกตวัอย่างการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ เช่น (ก) การลดมูลค่าขั้นต ่า 
ในการซ้ือหน่วยลงทุน (ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ค) การเพิ่มจ านวน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นต้น เ น่ืองจากได้ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ในโครงการแลว้  

 -  ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลท่ีซ ้ าซ้อนกันในโครงการและขอ้ผูกพนั เช่น  
การควบรวมกองทุน และการเลิกกองทุน โดยแกไ้ขภาคผนวก 5 และ 8  
 

3.  การย่ืนขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม 

  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ให้ บลจ. ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้ งกองทุนรวมผ่าน
ระบบ  (Online Fund Approval and Management System : “OFAM”) โดยส านักงานได้ปรับลด 
บางหัวขอ้เพื่ออ านวยความสะดวกให้ บลจ. และเม่ือส านกังานไดป้รับปรุงระบบ OFAM ให้เป็นไป
ตามประกาศใหม่แลว้ จะท าใหห้วัขอ้ในโครงการลดเหลือเพียง 10 หวัขอ้ 
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4.  การย่ืนขอแก้ไขโครงการ  
บลจ. สามารถยื่นขอแก้ไขโครงการให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้ โดยไม่มี

ขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ  ทั้ งน้ี ส านักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอช่ือ
เจ้าหน้าท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวศุภิสรา ทรงเดชะ เจ้าหน้าท่ีบริหาร โทรศัพท ์
0-2263-6549  e-mail address: supisara@sec.or.th และนา งส า ว เพี ย งนภ า  สุ นทร - วิ จ า ร ณ์   
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ โทรศพัท ์0-2263-6116 e-mail address: pheangna@sec.or.th   
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                                                                   (นางสุรีรัตน์  สุรเดชะ) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
                     เลขาธิการแทน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
       ท่ี สน. 28/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ 
       ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
     ประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 2) รวมทั้งภาคผนวก 5 และภาคผนวก 8 

2. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
     ท่ี สน. 29/2564 เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวนัท่ี  
     10 พฤษภาคม พ.ศ.  2564 

3. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
     ท่ี สน. 30/2564 เร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
     เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อ 
     ผูล้งทุนประเภทสถาบนั (ฉบบัท่ี 15) รวมทั้งแบบ 123-1 
4. คู่มือการขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั

     หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 29/2564 เร่ือง รายละเอียดของโครงการ
      จดัการกองทุนรวม ลงวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจดัการลงทุน 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6116 
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