
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 27/2554 
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 

(ฉบบัประมวล) 
________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 118(1) และมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44  
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท ารายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม   
เวน้แต่ในกรณีกองทุนรวมท่ีมีประกาศก าหนดหลกัเกณฑไ์วโ้ดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยเฉพาะนั้น 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  ค าวา่ “กองทุนรวมเปิด” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” “ผูล้งทุนรายใหญ่”  
“ผูมี้เงินลงทุนสูง” “บริษทัจดัการกองทุนรวม” “ประกาศการลงทุน” “การลงทุน” และ  
“ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าว 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
และเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้”  หมายความวา่   สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ย
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนั  
เวน้แต่จะมีขอ้ความใดในประกาศน้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

“หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity)” ใหมี้ความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศการลงทุน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 8/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 8)  
ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  “มติเสียงขา้งมาก”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  “มติพิเศษ”  หมายความวา่   มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 
สามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
  “กองทุนรวมเพื่อการออม”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศ 
การลงทุน 

  ขอ้ 3   บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งแสดงรายละเอียดของโครงการจดัการ 
กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม 
  (2)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  นโยบายการกูย้มืเงินของกองทุนรวม (ถา้มี) 
  (4)  มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (5)  การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  (6)  ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
  (7)  การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (8)  การปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม 
  (9)  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (10)  การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (11)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 39/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 39/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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  (12)  การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัให้บริษทัจดัการกองทุนรวมอ่ืนเขา้จดัการ  
กองทุนรวมในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

  ขอ้ 3/1   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนใหร้ะบุรายละเอียด
ของเร่ืองดงัต่อไปน้ีไวใ้นโครงการตามรายการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
  (1)  การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองต่าง ๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
  (2)  ขอ้จ ากดัในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหวา่งหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (ถา้มี) 
  (3)  การจดัสรรรายได ้รายจ่าย รวมทั้งผลก าไรและขาดทุน ท่ีเกิดจากการลงทุนหรือ 
มีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไวอ้ยา่งชดัเจน (ถา้มี) 
  (4)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด (ถา้มี) โดยการก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดดว้ย 
  (5)  วิธีการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน 
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  รวมทั้งสิทธิและส่วนไดเ้สียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่า 
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม (ถา้มี) 

  ขอ้ 4   รายการลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดโดยสรุปของ 
กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่ือโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (2)  ช่ือบริษทัจดัการกองทุนรวม 
  (3)  ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)  ประเภท วตัถุประสงค ์และอายขุองกองทุนรวม 
 
 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 11/2561  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 7)  
ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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  (5)  ลกัษณะของโครงการ เป็นโครงการท่ีเสนอขายผูล้งทุนประเภทใด เช่น ผูล้งทุนทัว่ไป 
ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง เป็นตน้ 
  (6)  จ านวนเงินทุนโครงการ นโยบายเก่ียวกบัการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลงั 
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และขั้นตอนการด าเนินการ (ถา้มี) 
  (7)  มูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
  (8)  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ชนิดของหน่วยลงทุน โดยใหแ้สดงวา่มีชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ทั้งน้ี  
ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแบ่งชนิดของ 
หน่วยลงทุนดว้ย 
 (ข)  สิทธิประโยชน์ ผลตอบแทน หรือการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใด  
(ถา้มี) ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ ตลอดจนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่ง 
หน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ใหแ้สดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุน 
  (9)  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนและขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) 
  (10)  ช่ือผูป้ระกนั (ถา้มี) 

  ขอ้ 5   รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตอ้งมีการก าหนดนโยบาย  
การลงทุนท่ีชดัเจน และตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัประเภททรัพยสิ์นและอตัราส่วนการลงทุนท่ี 
กองทุนรวมสามารถลงทุนไดซ่ึ้งสอดคลอ้งตามนโยบายการลงทุนท่ีก าหนดนั้น  ทั้งน้ี ตอ้งมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้ ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 5/1 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมทองค าหรือกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีสร้างผลตอบแทน 
ตามการเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 5/2 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือตราสาร 
ท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้งมีรายละเอียดตามขอ้ 5/3 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 52/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 16)  
ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 



5 
 

 

  (4)  ในกรณีท่ีจะลงทุนในหน่วยของกองทุนอ่ืนตามขอ้ 5/4 เกินกวา่ร้อยละ 20  
ของทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม จะตอ้งระบุนโยบายและอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว
ไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 
  (5)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม จะตอ้งระบุหมวดอุตสาหกรรม 
ท่ีกองทุนรวมมุ่งลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 
  (6)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมี 
หรือจะมีการท าธุรกรรมตามขอ้ 5/5 วรรคหน่ึง (1) (2) (3) หรือ (4) จะตอ้งระบุฐานะการลงทุนสูงสุด  
(maximum limit) ของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 5/5 
  (7)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  จะตอ้งระบุนโยบายการลงทุน 
ซ่ึงแสดงไดว้า่เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม 

  ขอ้ 5/1   รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินตน้  
ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประเภททรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะลงทุนเพื่อมุ่งให้เกิดการรักษาเงินตน้ของ 
ผูล้งทุนทั้งจ านวน 
  (2)  อตัราส่วนการลงทุนขั้นต ่าในทรัพยสิ์นตาม (1) ซ่ึงแสดงไดว้า่อตัราส่วนการลงทุน 
ดงักล่าวสามารถรักษาเงินตน้ทั้งจ านวนไดต้ามระยะเวลาท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัเง่ือนไขและจ านวนเงินตน้ท่ีรักษา ระยะเวลาและกลไก 
เพื่อการดงักล่าวและขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

  ขอ้ 5/2   รายการนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมทองค าหรือกองทุนรวม 
อีทีเอฟท่ีสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่ง ตอ้งระบุขอ้มูลซ่ึงแสดงถึงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 15/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 15)  
ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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  (1)  คุณสมบติัของทองค าแท่งตามท่ีระบุไวใ้นส่วนท่ี 7 : ทรัพยสิ์นประเภททองค าแท่ง 
ของภาคผนวก 3 แห่งประกาศการลงทุน  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรือทางออ้มใน
ทองค าแท่งนั้น 
  (2)  ในกรณีกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีสร้างผลตอบแทนตามการเคล่ือนไหวของราคา
ทองค าแท่ง ให้ระบุอยา่งชดัเจนวา่เป็นการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน 
ในหน่วยของกองอีทีเอฟอ่ืน (ไม่วา่ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ) ท่ีมีนโยบาย 
สร้างผลตอบแทนตามความเคล่ือนไหวของราคาทองค าแท่งเช่นกนั 

  ขอ้ 5/3   ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสาร 
ท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง นโยบายการลงทุนตอ้งมีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนดงักล่าว 
พร้อมทั้งอธิบายความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของการลงทุนดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน และใหร้ะบุ
ขอ้มูลซ่ึงแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีสัญญาหรือตราสารดงักล่าวอา้งอิงกบัดชันี ใหมี้รายละเอียดเก่ียวกบั 
เหตุในการเปล่ียนแปลงการค านวณดชันีและการยกเลิกการค านวณดชันี ตลอดจนแนวทาง 
การด าเนินการของกองทุนรวมในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงักล่าวดว้ย 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนแบบซบัซอ้นในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหร้ะบุวา่เป็น 
การค านวณตามมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) โดยใชว้ิธี relative VaR approach หรือ  
absolute VaR approach แลว้แต่กรณี โดยระบุสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณตามวิธีการดงักล่าวด้วย  
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence interval) 
 (ข)  ระยะเวลาการถือครองทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน (holding period) 
 ในกรณีท่ีเป็นการใชวิ้ธี relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ท่ีใชด้ว้ย 

  ขอ้ 5/4   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี เกินกวา่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ใหร้ะบุรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการลงทุนดงักล่าวอย่างชดัเจนดว้ย 
  (1)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใตบ้งัคบัตามประกาศการจดัการกองทุน หรือ
หน่วยของกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมอ่ืน
ดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 89/2558  เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 30/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 10)  
ลงวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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เพื่อประโยชน์ของขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึง (1) ค  าวา่ “ประกาศการจดัการ
กองทุน”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 
  (2)  หน่วยของกองทุนไม่ว่าท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างพื้นฐาน 
  (3)  หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) ไม่วา่ท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 

  ขอ้ 5/5   ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
ท่ีมีหรือจะมีการลงทุนหรือการท าธุรกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ใหร้ะบุขอ้มูล
ซ่ึงแสดงรายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุนรวมในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงักล่าวดว้ย 
  (1)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  ทั้งน้ี  
เฉพาะส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยพจิารณาตามมูลค่าธุรกรรมตามหนา้สัญญา 
ของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  การกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  การขายหลกัทรัพยห์รือตราสารหน้ีโดยมีสัญญาซ้ือคืนเพื่อประโยชน์ 
ในการจดัการลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบ 
  (5)  การลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (หน่วย private equity) 
  ในกรณีท่ีกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษมีการลงทุน 
ในกองทุนรวมอ่ืนหรือกองทุนต่างประเทศ การระบุขอ้มูลตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการแสดง
รายละเอียดฐานะการลงทุนสูงสุดในการลงทุนหรือการท าธุรกรรมดงักล่าวของกองทุนรวมอ่ืน 
หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวดว้ย 
  มิใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็นการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
หรือกองทุนต่างประเทศดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือ
กองทรัสตห์รือกองอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 8/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 8)  
ลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี  
ไม่วา่กองทรัสตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด  
  (2)  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี ไม่วา่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษทั 
ทรัสต ์หรือรูปอ่ืนใด 

  ขอ้ 6   รายการมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบั 
การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถา้มี) และจ านวนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  ตลอดจนการด าเนินการในกรณีท่ีการค านวณมูลค่า 
ราคา หรือจ านวนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด 
ใหแ้สดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

  ขอ้ 7   รายการการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยเก่ียวกบั 
วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) กรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวม 
สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน การหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ และการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงขอ้มูลวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด (ถา้มี) 
  กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมตลาดเงินท่ีมีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวนัส่งค าสั่ง 
ขายคืนหน่วยลงทุน รายการการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบั
วงเงินสูงสุดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมจะยนิยอมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน 
ในวนัส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวมดว้ย 

  ขอ้ 8   รายการขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียด
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะของผูล้งทุนท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุน 
รายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง เป็นตน้ และคุณสมบติัของผูล้งทุนดงักล่าว (ถา้มี)   

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 23/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 23/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 14/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ใหแ้สดงขอ้มูลตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดั 
ในการจดัสรรและการโอน  ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าว 

  ขอ้ 9   รายการการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ธุรกรรมท่ีตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  โดยใหแ้สดงดว้ยวา่ธุรกรรมใด 
ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมาก และธุรกรรมใดตอ้งไดรั้บมติพิเศษ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี หากเป็นการขอมติ
เพื่อแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น 
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
  (2)  ขอ้ก าหนดวา่ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจน
ผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทั
จดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 10   รายการการปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียด 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การมอบหมายงานในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนใหแ้ก่บุคคลอ่ืน (ถา้มี)  ทั้งน้ี  
ตอ้งระบุขอบเขตของการมอบหมาย และช่ือผูรั้บมอบหมายดว้ย 
  (2)  การแต่งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการของกองทุนรวม เช่น ท่ีปรึกษา 
การลงทุน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 

  (3)  แนวทางการใชดุ้ลยพินิจของบริษทัจดัการกองทุนรวมในการโอนยา้ยการลงทุน
ของผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีดงัน้ี เม่ือมีเหตุตอ้งเลิกกองทุนรวมตาม (3) วรรคสอง 

          (ก)  การโอนยา้ยการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยงักองทุนรวม 
เพื่อการเล้ียงชีพอ่ืน 

          (ข)  การโอนยา้ยการลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยงักองทุนรวม 
หุน้ระยะยาวอ่ืน 

          (ค)  การโอนยา้ยการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมไปยงักองทุนรวม 
เพือ่การออมอ่ืน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 52/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 16)  
ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 39/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 3/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 13)  
ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
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          การเลิกกองทุนรวมตาม (3) วรรคหน่ึง ใหห้มายความถึงการเลิกกองทุนรวม 
ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
  (ก)  จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย  
  (ข)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดและมีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
   1.  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
   2.  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ 
ซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 
   ความใน (3) วรรคสอง (ข) วรรคหน่ึง มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวม 
หุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวม
เพื่อการออม ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงดงัน้ี 
   1.  กองทุนรวมตลาดเงิน 
   2.  กองทุนรวมหน่วยลงทุน   
   3.  กองทุนรวมฟีดเดอร์   
   4.  กองทุนรวมดชันี  
   5.  กองทุนรวมอีทีเอฟ 
  (4)  การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพยส์ าหรับผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถา้มี) โดยอยา่งนอ้ยตอ้งระบุวา่ “ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 
ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะอา้งอิงท่ีอยู ่
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย”์ 

  ขอ้ 11   รายการผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดว่า บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบติัตามโครงการจดัการ
กองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบั

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 23/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9)  
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
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หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว  หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหถื้อวา่บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
  (2)  ขอ้ก าหนดวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 
  (3)  ขอ้ก าหนดวา่ การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อ 
หน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 12   ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีระบุรายการทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนหรือสัดส่วน  
การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวในโครงการจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ความ
สงวนสิทธิในโครงการจดัการกองทุนรวมใหบ้ริษทัจดัการกองทนุรวมสามารถเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต่้อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะท าให้บริษทัจดัการกองทุนรวม
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
  (2)  มีการระบุขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิวา่ “บริษทัจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการ
เปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต้่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ 
ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรัพยสิ์น 
ท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั” 
  (3)  การแสดงขอ้ความสงวนสิทธิและขอ้ความประกอบการสงวนสิทธิตอ้งอยูใ่น 
หนา้เดียวกนักบัการแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน 

  ขอ้ 13   การระบุขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมวา่ บริษทัจดัการกองทุนรวม 
อาจแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ หรือ
ขอ้ก าหนดอ่ืนในท านองเดียวกนั ให้กระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 35/2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 6)  
ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 39/2562  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (3)  การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกตอ้ง 
  (4)  การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไดย้ืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม 
ต่อส านกังานโดยชอบในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าโครงการ
จดัการกองทุนรวมท่ีมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีใชบ้งัคบัต่อไป หรือจะแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัประกาศน้ีก็ได ้

  ขอ้ 15   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะขอรับความเห็นชอบจาก  
ส านกังานในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ใหบ้ริษทัจดัการ 
กองทุนรวมยื่นค าขอ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับ
ประชาชนต่อส านกังานผา่นระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  เม่ือส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถว้นตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหถื้อว่า
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการนั้นได ้

  ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 (นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
 รองเลขาธิการ 
 รักษาการเลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2563  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 14)  
ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563) 


