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ประกาศ 
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 

กองทุนเพื่อ  
II & UHNW 

PF กอง AI 

1. ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยาม 
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนใหญ่  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560   
เร่ือง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 

   

(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 15/2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2560   
เร่ือง  การจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  *   

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 17/2560   
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  *   

(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 18/2560   
เร่ือง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9)  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 *    
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(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2560   
เร่ือง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  *   

(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 34/2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

   

(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2560  
เร่ือง  การจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

   

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 2/2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขาย 
โดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

(2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 11/2560 เร่ือง  หนังสือชี้ชวนเสนอขาย 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุน
รายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

(3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 12/2560 เร่ือง  หนังสือชี้ชวน 
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อ 
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ ์ 
พ.ศ. 2560 
 
 

    * 
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(4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2560  เร่ือง ระบบงาน 
และการรายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของกองทุนรวม 
เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

(5)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2560 เร่ือง รายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 

   

(6)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 15/2560 เร่ือง ระบบงานเกี่ยวกับ 
การท าธุรกรรมอย่างมีนัยส าคัญของกองทุนส่วนบุคคล  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   

(7)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 16/2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   *  

(8)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 23/2560 เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบันและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 

   

  
 * เป็นการปรับปรุงบทนิยาม และถ้อยค าต่างๆ ให้มคีวามสอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้แก้ไขหลักเกณฑ์ 
ในสาระส าคัญ 
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Typewriter

narumon
Typewriter



narumon
Typewriter
กรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่่พิเศษ (กอง UI)ที่มีีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกับ กองทุนรวมทั่วไป ตามหมวด 3 ของประกาศชี้ชวนของกองทุนรวมทั่วไปให้ บลจ. ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าวด้วย
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter

narumon
Typewriter

narumon
Typewriter

narumon
Typewriter
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Typewriter
กรณีกอง UI ที่มีีนโยบายลงทุนใน derivatives /การกู้ยืมเงิน หรือ ทำ repo เพื่อการลงทุน / short sellingจะต้องเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนกรณี worst-case scenario และ maximum limit ของธุรกรรมดังกล่าวด้วย
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter
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Typewriter



narumon
Textbox
  "caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"





































































narumon
Typewriter
ระบบงานเพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ(กอง UI)
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Typewriter



narumon
Typewriter
กรณีกอง UIลงทุนใน derivatives / กู้ยืม / repo / short selling อย่างมีนัยสำคัญ
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Typewriter
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Typewriter
ระบบบริหารความเสี่ยง
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Typewriter
การรายงานข้อมูล
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Typewriter
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Typewriter
การทำ due diligenceกรณีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
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Textbox
  "caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"
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Typewriter
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ :ให้เปิดเผยmaximum leverage limit
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Textbox
  "caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"
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PF : กรณีลงทุนใน derivatives / margin loan / short selling อย่างมีนัยสำคัญ
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PF : ระบบบริหารความเสี่ยง
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Textbox
  "caption มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจประกาศมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อความใน caption ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศ"










