
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 3/2556 
   เร่ือง  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(ประมวล) 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับ 
ข้อ 9 และข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556   เป็นต้นไป 

  ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
  (1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 47/2552  
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
  (2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36/2553  
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 

  ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดท าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม แต่ไม่รวมถึงการจัดท าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีประกาศ
ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

  ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “หนังสือชี้ชวน”  หมายความว่า   หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  “หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง”  หมายความว่า   หนังสือชี้ชวนดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเปิดที่ต้องจัดท าตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ 
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (2) หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมปิดเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด 
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  “กองทุนรวมปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  “กองทุนรวมเปิด”  หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วย 
  “กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย”  หมายความว่า   กองทุนรวม 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ัง การจัดการและ 
การลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 
  “กองทุนรวมพิเศษ”  หมายความว่า   กองทุนรวมพิเศษตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
  “กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน”  หมายความว่า   กองทุนรวมที่จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการค านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผันแปรไปตามสูตร 
การค านวณหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปไม่สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย 
  “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
  “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจัดการกองทุนรวม 
  “ข้อผูกพัน”  หมายความว่า   ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
  “ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”  หมายความว่า   บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
มอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม 
  “การลดความเสี่ยง”  หมายความว่า   การลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินใด ด้วยการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  “ฐานะการลงทุน” (exposure)  หมายความว่า   มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาอันเป็นผลให้ 
กองทุนรวมมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น 

  ข้อ 5 หนังสือชี้ชวนต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน 
โดยต้องมีลักษณะและวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้ข้อความที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
  (2) ไม่แสดงข้อความหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
  ในการจัดท าหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมจะใช้วิธีการสื่อ
ความหมายโดยแผนภาพหรือวิธีการอ่ืนใดแทนการสื่อความหมายโดยข้อความก็ได้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนด
ในประกาศนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
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  ข้อ 6 หนังสือชี้ชวน ให้จัดท าขึ้นในรูปแบบดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือชี้ชวนให้แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 (ข) ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 (ค) ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
  การจัดท าหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมตาม (ข) ให้แนบข้อผูกพันและโครงการ 
ที่มีสาระส าคัญไม่ต่างจากที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส านักงานไว้ท้ายหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวด้วย 
  (2) มีรายการและข้อมูลตามหมวด 1 โดยในกรณีของกองทุนรวมที่มีข้อก าหนดหรือ
ลักษณะเฉพาะบางประการ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในหมวด 2 และในกรณีของกองทุนรวม
พิเศษ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในหมวด 3 
  (3) หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงให้มีรายการและข้อมูลตาม (2) ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
และมีรายการและข้อมูลตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในหมวด 4 
  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
ดังกล่าวต้องมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมและสรุปสาระส าคัญของ
โครงการ โดยมิให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ 

หมวด 1 
รายการและข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 

 
ส่วนที่ 1 

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

  ข้อ 7 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ให้อยู่ในส่วนแรกของหนังสือชี้ชวน  
โดยต้องเป็นไปตามแบบ 123-1 แนบท้ายประกาศนี้ และให้มีรายละเอียดตามที่ก าหนดในค าอธิบาย
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแนบท้ายแบบดังกล่าว 
  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญตามวรรคหนึ่ง ต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มี 
ความคมชัด อ่านได้ชัดเจน และให้มีความยาวไม่เกินสามหน้ากระดาษ A4 เว้นแต่กรณีที่เป็นกองทุนรวม 
ที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนอาจมีความยาวได้ไม่เกินสี่หน้ากระดาษ A4 
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ส่วนที่ 2 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

  ข้อ 8 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน 
  (2) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 
  (3) ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 
  (4) สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามแบบ 123-2 แนบท้ายประกาศนี้ 
  (5) ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแบบ 123-3 แนบท้ายประกาศนี้ 
  (6) ค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
  (6/1)1 ข้อมูลการจะถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่มีแนวโน้มว่า 
อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ระบุจ านวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเข้ามาถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดดังกล่าว 
พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นด้วย 
  (7) ข้อมูลอื่นที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (8) รายการที่ส านักงานก าหนดให้กองทุนรวมเปิดเผยเพิ่มเติมเป็นรายกรณี 

  ข้อ 9 รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม ให้แสดงค าถามและค าตอบ 
อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
 (ก) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการแบ่งชนิด สิทธิประโยชน์และความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 
 (ข) กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
เปิดให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น 
กองทุนรวมด้วย (ถ้ามี) 
 (ค) กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และ 
ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้) 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 37/2556 เร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับท่ี  2)  

ลงวันท่ี 14/11/2556 
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 (ง) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
 (จ) กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวม 
ที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
 (ฉ) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
  (2) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 
 (ข) กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
 (ค) กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืน 
หน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อ 
หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 
 (ง) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
 (จ) กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร 
 (ฉ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
  (3) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ 
 (ก) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร 
 (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข
อย่างไร  ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจ ากัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที่ประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนด้วย (ถ้ามี) 
 (ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด ให้มีค าถามและ
ค าตอบเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง
และการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม 
 (ง) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับ
ข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
  (4) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการ 
กรรมการอิสระและผู้บริหาร จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท  
และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม” 
                                                        
2ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 37/2557 เร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับท่ี  3)  

ลงวันท่ี 04/12/2557 
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 (ข) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 (ค) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
 (ง) รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีข้อความว่า นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
  (5) ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กองทุนรวมนี้ 

  ข้อ 10 รายการปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนั้น ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยเรียงล าดับตามโอกาส 
ที่อาจเกิดขึ้นและนัยส าคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย 
  การแสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมค านึงถึง
ปัจจัยความเสี่ยงอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) ปัจจัยความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (business risk) 
  (2) ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) 
  (3) ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk) 
  (4) ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) 
  (5) ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk) 
  (6) ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (leverage risk) 
  ข้อ 11 รายการค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้มีข้อมูลค าเตือนอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ค าเตือนว่า “การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น” 
  (2) ค าเตือนในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เช่น กรณีบริษัท
จัดการกองทุนรวมมีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม 
รวมทั้งต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูล
อ่ืนเพิ่มเติม เช่น ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น 
  การพิมพ์ค าเตือนตามวรรคหนึ่งต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มีความชัดเจนและมีขนาด 
ไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติของหนังสือชี้ชวนนั้น 
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ส่วนที่ 3 
หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 

  ข้อ 12 หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถว้น ให้อยู่ในส่วนทา้ยของหนังสือชี้ชวน  
โดยต้องมีข้อความที่แสดงว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ 
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการกองทุนรวม 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด และไมข่าดข้อมูลที่ควรต้อง 
แจ้งในสาระส าคัญ 

  ข้อ 13 หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วนต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
  (1) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
  (2) ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการฝ่าย หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับ 
การจัดตั้งกองทุนรวม 

หมวด 2 
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมท่ีมีข้อก าหนด 

หรือลักษณะเฉพาะบางประการ 

ส่วนที่ 1 
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ 

ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

  ข้อ 14 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการลดความเสี่ยง และสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่ตัวเดียวกับทรัพย์สิน 
ที่ต้องการลดความเสี่ยง โดยหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติม 
ตามข้อ 15 
  (2) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อการลดความเสี่ยง หรือมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง โดยหนังสือชี้ชวน 
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม ต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 16 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
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 (ก) ในกรณีที่นโยบายการลงทุนอาจท าให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสินค้า
หรือตัวแปรอ้างอิง (underlying) ของสัญญาหรือตราสารนั้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 17 
 (ข) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง 
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 18 

  ข้อ 15 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 14(1) ให้แสดง 
ค าเตือนในรายการค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูล 
ในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และ
ทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้ 
การเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

  ข้อ 16 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 14(2)  ให้แสดง
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม โดยให้มีค าถามและค าตอบเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร 
  (2) ผลกระทบทางลบที่มากทีสุ่ดจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าว ต่อเงินทุน
ของกองทุนรวมเป็นอย่างไร 

  ข้อ 17 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 14(2) (ก) ให้แสดง
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม โดยให้มีค าถามและค าตอบเกี่ยวกับ
สินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่แสดงข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อและลักษณะของสินค้าหรือตัวแปร  ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนี ให้แสดง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) องค์ประกอบของดัชนี หรือแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนี 
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้ 
 (ข) กลยุทธก์ารลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เป็นดัชนีที่ค านวณผลตอบแทนโดยอ้างอิง
กลยุทธ์การลงทุน 
 (ค) เหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือยกเลิกการค านวณดัชนี และแนวทาง 
การด าเนินการของกองทุนในกรณีที่ปรากฏเหตุดังกล่าว 
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  (2) ข้อมูลราคาหรือผลการด าเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อยสามปี  
ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึงสามปี ให้แสดงราคาหรือผลการด าเนินงาน
จ าลองส าหรับปีที่ดัชนียังไม่ได้รับการพัฒนา 
  (3) ความผันผวนของราคาหรือผลการด าเนินงานของสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาหรือ 
ตราสารอ้างอิง 
  ทั้งนี้ ให้แสดงข้อความเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่า ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (1) และ (3)  
เป็นเพียงข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลจ าลองที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือ 
ตัวแปรเท่านั้น  ดังนั้น ราคา ผลการด าเนินงาน หรือความผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรในอนาคต 
อาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้ 

  ข้อ 18 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 14(2) (ข) ให้แสดง
รายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  (1) รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุน
รวม ให้มีค าถามและค าตอบเกี่ยวกับชื่อ คุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนในตลาด 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้จัดการกองทุน 
 (ข) บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) 
  (2) รายการปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
 (ก) สาระส าคัญของสัญญา และวัตถุประสงค์ในการลงทุน 
 (ข) ลักษณะของความเสี่ยง และเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง 
 (ค) ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น 

ส่วนที่ 2 
กองทุนรวมที่มีฐานะการลงทุนในต่างประเทศ 

  ข้อ 19 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีหรือจะมีฐานะการลงทุน 
ในต่างประเทศเกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

  ข้อ 20 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศไว้ในรายการสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) ปัจจัยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk) 
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  (2) ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk) 
  (3) ปัจจัยความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) 
  ข้อ 21 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้ในรายการประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยให้ระบุข้อมูล
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ให้ระบุว่าแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
เข้าลักษณะใดดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด 
 (ข) มีการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่วน 
 (ค) มีการบริหารความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
  (2) กรณีที่กองทุนรวมไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง ให้ระบุว่า “ไม่มีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยง” 
  การแสดงแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง (1) (ค)  ให้แสดงปัจจัยที่ใช้ 
ในการพิจารณาเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย 

ส่วนที่ 3 
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมต่างประเทศ  

  ข้อ 22 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีหรือจะมีฐานะการลงทุนใน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง เกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

  ข้อ 23 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทุน
รวมต่างประเทศที่ระบุไว้ในโครงการ ไว้ในรายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของ
กองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญและ 
ผลการด าเนินงานอย่างไร 
  (2) ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร 
  ในกรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศส่งผลให้กองทุนรวม 
มีฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
ตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
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ล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของกองทุนรวมต่างประเทศตามส่วนที่ 1 
ของหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม 
  การแสดงค าถามและค าตอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว เท่าที่กองทุนรวมต่างประเทศนั้นได้เปิดเผย 
ไว้เป็นการทั่วไปหรือเท่าที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเข้าถึงได้ 

ส่วนที่ 4 
กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน 

  ข้อ 24 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน 

  ข้อ 25 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าถามค าตอบเกี่ยวกับ 
การจ่ายผลตอบแทนไว้ในรายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมนี้ก าหนดสูตรการค านวณผลตอบแทน รูปแบบของผลตอบแทน รวมทั้ง
เงือ่นไขที่เกี่ยวข้องไว้อย่างไร  ทั้งนี้ ให้อธิบายรูปแบบของผลตอบแทนเป็นแผนภาพ (pay-off diagram) 
ด้วย 
  (2) ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
เป็นอย่างไร  ทั้งนี้ ประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระท าด้วย 
ความระมัดระวัง 
  (3) กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร 

ส่วนที่ 5 
กองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย 

  ข้อ 26 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย 

  ข้อ 27 รายการค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย นอกจากรายการค าเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดใน 
ข้อ 11 ให้มีข้อมูลค าเตือนเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มี 
อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัด 
อันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการ
ลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุ
ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
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หมวด 3 
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมพิเศษ 

ส่วนที่ 1 
กองทุนรวมตลาดเงิน 

  ข้อ 28 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงินที่ใช้เงินฝากเป็นดัชนีชี้วัด 
(benchmark) เพิ่มเติม ในการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  ข้อ 29 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าเตือนไว้ในรายการค าเตือน
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 
  ค าเตือนตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงไว้ทุกจุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่เป็นเงินฝาก 

ส่วนที่ 2 
กองทุนรวมมีประกัน 

  ข้อ 30 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมมีประกัน 

  ข้อ 31 ในส่วนน้ี ค าว่า “ผู้ประกัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว
ที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดต้ัง
กองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

  ข้อ 32 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าเตือนในกรณีที่กองทุนรวมมี
นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่ผู้ประกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ าประกัน ที่แสดงว่ากองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อ
ผู้ประกัน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว และจ านวนเงินลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับคืนหากผู้ประกันไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ ไว้ในค าเตือนด้วย 

  ข้อ 33 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงรายการและข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประกันดังต่อไปนี้ 
  (1) รายการประเภทและนโยบายของกองทุนรวม ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้โดยสังเขป 
  (1) รายการประเภทและนโยบายของกองทุนรวม ให้อธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้โดยสังเขป 
 (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกัน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน 
 (ข) จ านวนเงินลงทุนที่ประกัน และผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี) 
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 (ค) ระยะเวลาการประกัน และวันครบก าหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด (ถ้ามี) 
 (ง) ประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผู้ประกันและ
สัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม 
  (2) รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม ให้แสดงค าถาม
และค าตอบดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาประกัน และผลของ
การขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบก าหนดระยะเวลาประกันในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
มูลค่าที่ประกัน เป็นอย่างไร 
 (ข) การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ และการด าเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้ เป็นอย่างไร 
 (ค) ผู้ลงทุนควรค านึงถึงความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคต 
ของผู้ประกันหรือไม่ อย่างไร 

ส่วนที่ 3 
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น 

  ข้อ 34 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น 

  ข้อ 35 ในส่วนน้ี ค าว่า “เงินต้น” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของค าดังกล่าว 
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

  ข้อ 36 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะ
ที่ส าคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร 
  (2) ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
  (3) กองทุนรวมนี้มีเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้น และมีกลไกการคุ้มครองเงินต้น อย่างไร 

ส่วนที่ 4 
กองทุนรวมอีทีเอฟ 

  ข้อ 37 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมอีทีเอฟ 
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  ข้อ 38 ในส่วนน้ี 
  (1) ค าว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ 
บทนิยามของค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าท าสัญญา 
รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
  (2) “ผู้ค้าหน่วยลงทุนร่วม”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ในโครงการให้ท าการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ 

  ข้อ 39 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงรายการและข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1) รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม ให้มีค าถามและ
ค าตอบดังต่อไปนี้ 
 (ก) กองทุนรวมนี้อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใด และดัชนีดังกล่าวมีหลักทรัพย์
ใดเป็นองค์ประกอบ 
 (ข) กองทุนรวมนี้จะลงทุนในหลักทรัพย์ใดในสิบอันดับแรก 
 (ค) ก าหนดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและระดับของดัชนีที่ใช้อ้างอิงไว้
อย่างไร 
 (ง) วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี 
ที่ใช้อ้างอิงเป็นอย่างไร 
  (2) รายการค าถามค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้มีค าถามและค าตอบ
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องมีปริมาณ
หรือมูลค่าการซื้อขายเป็นจ านวนเท่าใด 
 (ข) ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวการซื้อขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อ้างอิง
ของกองทุนรวมนี้จากช่องทางใดบ้าง 
  (3) รายการค าถามค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม   
ให้มีค าถามค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมให้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
และผู้ค้าหน่วยลงทุนร่วม (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 5 
กองทุนรวมทองค า 

  ข้อ 40 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมทองค าที่มีการลงทุนในทองค าแท่งโดยตรง 
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  ข้อ 41 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะ
ที่ส าคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
  (1) ทองค าแท่งที่กองทุนรวมลงทุนได้รับการท าประกันภัยหรือไม่ อย่างไร (อธิบาย) 
และในกรณีที่มีการท าประกันภัย เป็นการท าประกันภัยบางส่วนหรือเต็มจ านวน 
  (2) ในกรณีที่ทองค าแท่งมีการท าประกันภัย ทองค าแท่งที่กองทุนรวมลงทุนได้รับการ
ประกันภัยคุ้มครองกรณีใดบ้าง และไม่ได้รับการคุ้มครองกรณีใดบ้าง 

  ข้อ 42 ในกรณีที่ทองค าแท่งที่กองทุนรวมลงทุนมิได้มีการท าประกันภัยไว้หรือมีการท า
ประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน ให้แสดงการวิเคราะห์และอธิบายความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่
ทองค าแท่งที่ลงทุนเกิดเสียหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรือถูกท าลาย ไว้ในรายการปัจจัยความเสี่ยงของ
กองทุนรวมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมด้วย 

หมวด 4 
รายการและข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง 

  ข้อ 43 หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้แสดงรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
  (1) เงินทุนโครงการ 
  (2) รายการการลงทุนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยให้อยู่ในส่วนถัดจาก
รายการค่าธรรมเนียม และให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม  
โดยจัดกลุ่มตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
 (ข) ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ที่สมาคมหรือส านักงานก าหนด แล้วแต่กรณี 
  (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีดัชนีชี้วัด ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม ที่
มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผลการด าเนินงานของดัชนีชี้วัด 
 (ข) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนดัชนีชี้วัด ให้แสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด 
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  (4)3 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏขึ้นแล้ว 
ในปัจจุบัน โดยให้ระบุจ านวนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นด้วย 
  (5)4 ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio)  
ซึ่งค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย  
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน” 
  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและ 
อยู่ในระหว่างการจัดท าหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดส่งให้ส านักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแสดงข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันจัดท าหนังสือชี้ชวน 

  ข้อ 44 ข้อมูลที่แสดงในหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุง ให้ใช้ข้อมูล ณ วันดังต่อไปนี้ 
  (1) วันสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องจัดท าหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด 
  (2) วันใดวันหนึ่งในช่วงสามสิบวันก่อนวันเร่ิมต้นเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  
 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด 

  ข้อ 45 ในกรณีของกองทุนรวมอีทีเอฟ  หนังสือชี้ชวนที่จัดท าใหม่ทุกรอบระยะเวลา
บัญชี ให้เป็นไปตามข้อ 43 และต้องมีรายการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
  (1) รหัสของหน่วยลงทุนที่ใช้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (2) หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในสิบอันดับแรก 
  (3) จ านวนการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 46 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต่อ
ส านักงานโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าหนังสือชี้ชวนส าหรับ

                                                        
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 37/2556 เร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับท่ี  2) ลงวันท่ี 

14/11/2556 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 37/2557 เร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับท่ี  3) ลงวันท่ี 

04/12/2557 
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การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามข้อก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 47/2552  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2552  ต่อไปได้ 

  ข้อ 47  ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีครั้งถัดไปภายในหกเดือน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าหนังสือชี้ชวนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
นั้นตามข้อก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  
สน. 47/2552  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  14 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หมายเหตุ: 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2556 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ลงวันที่ 14/01/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เล่ม ๑๓๐ 
ตอนพิเศษ ๓๑ ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2556 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม (ฉบับที่  2) ลงวันที่ 14/11/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2557 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม (ฉบับที่  3) ลงวันที่ 04/12/2557  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง 
 


