ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 88/2558
เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
(ฉบับประมวล)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 3/2556 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2556
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 37/2556 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 37/2557 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
(4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 80/2558 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“หนังสื อชี้ชวน” หมายความว่า หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย หรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน แล้วแต่กรณี
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“หนังสื อชี้ชวนฉบับปรับปรุ ง” หมายความว่า หนังสื อชี้ชวนดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมเปิ ดที่ตอ้ งจัดทาตามรอบระยะเวลาที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน
(2) หนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมปิ ดเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิ ดและกองทุนรวมเปิ ด
“กองทุนรวมปิ ด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมเปิ ด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย” หมายความว่า กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
“กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน” หมายความว่า กองทุนรวมที่จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนโดยวิธีการคานวณผลประโยชน์ตอบแทนให้ผนั แปรไปตาม
สู ตรการคานวณหรื อเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัว่ ไปไม่สามารถทาความเข้าใจได้โดยง่าย
“ประกาศการลงทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม
“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
“ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน” หมายความว่า บุคคลที่บริ ษทั จัดการมอบหมาย
ให้ทาหน้าที่ขายหรื อรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ของกองทุนรวม
“การลดความเสี่ ยง” หมายความว่า การเข้าเป็ นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(1) ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
(2) มีผลให้ความเสี่ ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
(3) เป็ นการลดความเสี่ ยงทัว่ ไปและความเสี่ ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการ
ลดความเสี่ ยง
(4) สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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“การลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรื อการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)
“ฐานะการลงทุนสุทธิ” (net exposure) หมายความว่า มูลค่าการลงทุนสุทธิ
ในทรัพย์สินไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรื อสัญญา
ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ ยงในทรัพย์สินนั้น
“ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริ การเป็ นศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นและได้รับการยอมรับจากสานักงาน
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้จดั ตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
ข้อ 4 หนังสื อชี้ชวนต้องมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน โดยต้องมีลกั ษณะและวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้ขอ้ ความที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
(2) ไม่แสดงข้อความหรื อข้อมูลที่เป็ นเท็จ เกินความจริ ง หรื ออาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด
(3) ไม่ใช้คาศัพท์เทคนิคหรื อคาศัพท์เฉพาะ เว้นแต่คาศัพท์ดงั กล่าวเป็ นคาศัพท์
ที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปมีความคุน้ เคยแล้ว
ในการจัดทาหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการจะใช้วิธีการสื่ อความหมาย
โดยแผนภาพหรื อวิธีการอื่นใดแทนการสื่ อความหมายโดยข้อความก็ได้ เว้นแต่จะมีขอ้ กาหนด
ในประกาศนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ข้อ 5 หนังสื อชี้ชวนให้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
(2) ส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
(3) ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญตามวรรคหนึ่ง (1) อาจจัดทาในรู ปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงผลผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์และมีการตอบสนองต่อคาสั่ง (interactive)
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่นตามที่กาหนดไว้
ข้อ 6 รายการและข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนในแต่ละส่ วนตามข้อ 5 ให้เป็ นดังนี้
(1) ส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ซึ่งมีรายการและข้อมูลตามหมวด 1 ส่วนที่ 1 หมวด 2
ส่วนที่ 6 และหมวด 3 ส่วนที่ 6
(2) ส่วนข้อมูลกองทุนรวม ซึ่งมีรายการและข้อมูลตามหมวด 1 ส่ วนที่ 2 หมวด 2
และหมวด 3
(3) ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีรายการและข้อมูลตามหมวด 1 ส่วนที่ 3
การจัดทาหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) ให้แนบข้อผูกพัน
และโครงการที่มีสาระสาคัญไม่ต่างจากที่แสดงไว้ล่าสุ ดต่อสานักงานไว้ทา้ ยหนังสื อชี้ชวนส่วนดังกล่าวด้วย
ข้อ 7 หนังสื อชี้ชวนฉบับปรับปรุ งให้มีรายการและข้อมูลตามข้อ 6 ที่ปรับปรุ งเป็ น
ปัจจุบนั และมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในหมวด 4
ข้อ 8 ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีลกั ษณะเป็ นกองทุนรวมสาหรับผูล้ งทุน
ในต่างประเทศตามประกาศการลงทุน หนังสื อชี้ชวนของกองทุนรวมดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อย
เกี่ยวกับวันที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมและสรุ ปสาระสาคัญของโครงการ โดยมิให้นาความ
ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บงั คับ



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 26/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
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หมวด 1
รายการและข้อมูลในหนังสื อชี้ชวน
________________
ส่วนที่ 1
หนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
_______________
ข้อ 9 หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นไปตามแบบ 123-1 แนบท้ายประกาศนี้ และมีรายละเอียดตามที่กาหนดใน
คาอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว
(2) แสดงผลด้วยรู ปแบบที่สามารถอ่านหรื อสื่ อสารได้อย่างชัดเจน
ในกรณี ที่มีการจัดทาหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญในรู ปแบบเอกสารสิ่ งพิมพ์
ให้อยูใ่ นส่ วนแรกของหนังสื อชี้ชวน
ส่วนที่ 2
หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
_______________
ข้อ 10 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุน
จะได้รับจากเงินลงทุน
(2) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
(3) ปัจจัยความเสี่ ยงของกองทุนรวม
(4) สรุ ปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ตามแบบ 123-2 แนบท้ายประกาศนี้
(5) ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
และผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามแบบ 123-3 แนบท้ายประกาศนี้
(6) คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2561 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

6
(7) ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสี ยงที่มีแนวโน้มว่า
อาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยให้ระบุจานวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทาง
การตรวจสอบข้อมูลสัดส่ วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย
(8) ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(9) รายการที่สานักงานกาหนดให้กองทุนรวมเปิ ดเผยเพิ่มเติมเป็ นรายกรณี
ข้อ 11 รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม ให้แสดงคาถามและคาตอบ
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรื อมี
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการแบ่งชนิด สิ ทธิประโยชน์และความเสี่ ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(ข) กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ น
กองทุนรวมเปิ ด ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเพิม่ เงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมด้วย (ถ้ามี)
(ค) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด
และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด (กรณีที่สามารถระบุระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมได้)
(ง) ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
(จ) กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมที่มีผปู ้ ระกันเงินลงทุน หรื อเงินลงทุนและ
ผลตอบแทน หรื อเป็ นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรื อไม่ อย่างไร
(ฉ) กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
(2) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
(ก) กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(ข) กรณีใดที่บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมนี้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่ง
ซื้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 50/2563 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
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(ง) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(จ) กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอน
ไว้อย่างไร
(ฉ) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
(3) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังนี้
(ก) กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
หรื อไม่ อย่างไร
(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิในเรื่ องใด ภายใต้
เงื่อนไขอย่างไร ทั้งนี้ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจากัดสิ ทธิออกเสี ยงในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกาหนด หรื อในกรณีอื่นด้วย (ถ้ามี)
(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้ ของบริ ษทั ใด ให้มีคาถามและ
คาตอบเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสี ยง
และการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั จัดการเพิ่มเติม
(ง) กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรี ยนของผูล้ งทุน และนโยบาย
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรื อไม่
อย่างไร
(4) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั จัดการ ซึ่ งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการ
กรรมการอิสระและผูบ้ ริ หาร จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
(ค) รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุน
ดังกล่าว
(ง) รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียน
หน่วยลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ รวมทั้งต้องจัดให้มีขอ้ ความว่า นอกจากหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้ง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
(5) คาถามและคาตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผลู ้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กองทุนรวมนี้
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ข้อ 12 รายการปัจจัยความเสี่ ยงของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนั้น ตลอดจนแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว โดยเรี ยงลาดับ
ตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสาคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย
การแสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ ยงตามวรรคหนึ่ง ให้บริ ษทั จัดการคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ ยงอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยความเสี่ ยงจากการดาเนินงานของผูอ้ อกตราสาร (business risk)
(2) ปัจจัยความเสี่ ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ของผูอ้ อกตราสาร (credit risk)
(3) ปัจจัยความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (market risk)
(4) ปัจจัยความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
(5) ปัจจัยความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)
(6) ปัจจัยความเสี่ ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (leverage risk)
ข้อ 13 รายการคาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้มีขอ้ มูลคาเตือน
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) คาเตือนว่า “การพิจารณาร่ างหนังสื อชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนี้มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสื อชี้ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”
(2) คาเตือนในกรณี ที่บริ ษทั จัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว เช่น กรณี
บริ ษทั จัดการมีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม
รวมทั้งต้องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถาม
ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการ เป็ นต้น
การพิมพ์คาเตือนตามวรรคหนึ่งต้องพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรที่มีความชัดเจนและมีขนาด
ไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติของหนังสื อชี้ชวนนั้น
ข้อ 13/1 รายการคาเตือนของกองทุนรวม ให้มีขอ้ มูลคาเตือนใต้ชื่อกองทุนรวม
ในจุดแรกที่สามารถเห็นได้ชดั เจนดังต่อไปนี้ ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่ วนใหญ่
ในหนังสื อชี้ชวน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2561 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561)
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(1) กรณี เป็ นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้
จนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรื ออายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อครบอายุของกองทุนรวม
หรื อกองทุนรวมที่ระบุวา่ จะเลิกกองทุนหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า
ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการกาหนดห้ามผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ
ต้องจัดให้มีคาเตือนว่า “ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา (ระบุ x วัน/เดือน/ปี ) ได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสู ญเสี ยเงินลงทุนจานวนมาก”
(2) กรณี เป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัว ให้มีขอ้ มูลคาเตือนดังนี้
(ก) คาเตือนเกี่ยวกับการกระจุกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง แล้วแต่กรณี
ดังนี้
1. กรณีที่มีการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา
หรื อบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรื อสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้มีคาเตือนว่า “กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก”
คาว่า “ตราสาร” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) 1. วรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงตราสารดังนี้
1.1 ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
1.2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้
1.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ ับฝากหรื อผูอ้ อกตราสาร
ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
2. กรณีที่มีการลงทุนในกิจการที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมหรื อของกิจการ
ที่มีลกั ษณะเทียบเคียงได้กบั กิจการที่อยูใ่ นหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเป็ นการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังนี้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ต้องจัดให้มีคาเตือนว่า
“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม”
2.1 หุน้
2.2 หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน เฉพาะที่
สอดคล้องกับหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว
2.3 หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ โดยให้
นับรวมกับทรัพย์สินตาม 2.1 และ 2.2 ที่อยูใ่ นหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การพิจารณาหมวดอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง (2) วรรคหนึ่ง 2. ให้
พิจารณาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกาหนด
3. กรณีที่มีการลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ไม่นอ้ ยกว่า
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ร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้มีคาเตือนว่า “กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในตราสาร
ที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง”
(ข) คาเตือนเพิ่มเติมต่อจากคาเตือนตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ว่า “จึงมีความเสี่ ยงที่
ผูล้ งทุนอาจสูญเสี ยเงินลงทุนจานวนมาก”
(3) กรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ต้องจัดให้มีคาเตือนว่า “การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้”
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้
(1) คาว่า “ตราสารหนี้ภาครัฐไทย” “ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” “เงินฝากหรื อตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก” และ “ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
ความหมายของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
(2) “หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยูใ่ นรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(ข) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง
(2) (ก) 2. วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่วา่ จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
(3) “หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า
หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงอยูใ่ นรู ปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(ข) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2562 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)
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(ค) กองทรัสต์หรื อกองอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะจัดตั้งในรู ปบริ ษทั ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด
ส่วนที่ 3
หนังสื อชี้ชวนส่ วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
_________________
ข้อ 14 หนังสื อชี้ชวนส่ วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน ให้อยูใ่ นส่ วนท้ายของ
หนังสื อชี้ชวน โดยต้องมีขอ้ ความที่แสดงว่าบริ ษทั จัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริ ษทั จัดการ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่น สาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูล
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้อ 15 หนังสื อชี้ชวนส่ วนรับรองความถูกต้องครบถ้วนต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(1) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ของบริ ษทั จัดการ
(2) ผูร้ ับมอบอานาจจากบริ ษทั จัดการ ซึ่งต้องเป็ นบุคคลที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผูอ้ านวยการฝ่ าย หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกองทุนรวม
หมวด 2
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมที่มีขอ้ กาหนด
หรื อลักษณะเฉพาะบางประการ
________________
ส่วนที่ 1
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อ
ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
________________
ข้อ 16 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ ยง และสิ นค้าหรื อตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สิน
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ที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยง โดยหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อ 17
(2) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ ยง หรื อมีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
โดยหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 18 และหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังนี้
(ก) ในกรณีที่นโยบายการลงทุนอาจทาให้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนสุทธิ
ในสิ นค้าหรื อตัวแปรอ้างอิง (underlying) ของสัญญาหรื อตราสารนั้นเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวม หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อ 19
(ข) ในกรณี ที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อ 20
(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 21
(3) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ซ้ือขายนอก
ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Over-the-Counter derivatives) เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 21/1
ข้อ 17 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 16(1)
ให้แสดงคาเตือนในรายการคาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “บริ ษทั จัดการกองทุนรวมใช้
ข้อมูลในอดีตในการคานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนรวมจึงมีความเสี่ ยง หากสิ นค้าหรื อตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้
การเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ ยงได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ”
ข้อ 18 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 16(2)
ให้แสดงรายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม โดยให้มีคาถาม
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และคาตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่แสดง
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรื อตราสารดังกล่าว
ไว้อย่างไร
(2) ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมัน่ ที่สมเหตุสมผลจาก
การลงทุนในสัญญาหรื อตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
ข้อ 19 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 16(2) (ก)
ให้แสดงรายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม โดยให้มีคาถาม
และคาตอบเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงที่แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและลักษณะของสิ นค้าหรื อตัวแปร ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตวั แปรเป็ นดัชนี
ให้แสดงข้อมูลดังนี้ ดว้ ย
(ก) องค์ประกอบของดัชนี หรื อแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนี
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงได้
(ข) กลยุทธ์การลงทุนของดัชนี ในกรณีที่เป็ นดัชนีที่คานวณผลตอบแทน
โดยอ้างอิงกลยุทธ์การลงทุน
(ค) เหตุในการเปลี่ยนแปลงวิธีการหรื อยกเลิกการคานวณดัชนี และแนวทาง
การดาเนิ นการของกองทุนในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
(2) ข้อมูลราคาหรื อผลการดาเนินงานของสิ นค้าหรื อตัวแปรย้อนหลังอย่างน้อย
3 ปี ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตวั แปรเป็ นดัชนีที่ได้รับการพัฒนามาแล้วไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงราคาหรื อ
ผลการดาเนินงานจาลองสาหรับปี ที่ดชั นียงั ไม่ได้รับการพัฒนา
(3) ความผันผวนของราคาหรื อผลการดาเนินงานของสิ นค้าหรื อตัวแปรที่สัญญา
หรื อตราสารอ้างอิง
ทั้งนี้ ให้แสดงข้อความเพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจว่า ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3)
เป็ นเพียงข้อมูลในอดีตหรื อข้อมูลจาลองที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสิ นค้า
หรื อตัวแปรเท่านั้น ดังนั้น ราคา ผลการดาเนินงาน หรื อความผันผวนของสิ นค้าหรื อตัวแปร
ในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีตได้
ข้อ 20 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 16(2) (ข)
ให้แสดงรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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(1) รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของ
กองทุนรวม ให้มีคาถามและคาตอบเกี่ยวกับชื่อ คุณสมบัติ ความรู ้และประสบการณ์ในการลงทุน
ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ดั การกองทุน
(ข) บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
(2) รายการปัจจัยความเสี่ ยงของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลปัจจัยความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยระบุขอ้ มูลเพิ่มเติมดังนี้
(ก) สาระสาคัญของสัญญา และวัตถุประสงค์ในการลงทุน
(ข) ลักษณะของความเสี่ ยง และเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของความเสี่ ยง
(ค) ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ข้อ 21 ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
ข้อ 16(2) (ค) ให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) วิธีการคานวณมูลค่าความเสี ยหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ตามวิธีการใด
ระหว่างวิธีการ relative VaR approach หรื อวิธีการ absolute VaR approach โดยระบุสมมติฐานที่ใช้
ในการคานวณตามวิธีการดังกล่าวด้วย อย่างน้อยดังนี้
(ก) ระดับความเชื่อมัน่ (confidence interval)
(ข) ระยะเวลาการถือครองทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (holding period)
ทั้งนี้ กรณีที่ใช้วิธีการ relative VaR approach ให้ระบุ benchmark ที่ใช้ รวมถึง
ความเหมาะสมของ benchmark ดังกล่าวด้วย
(2) มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริ ษทั จัดการ
ประมาณการไว้ (expected gross leverage)
ข้อ 21/1 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมตามข้อ 16(3)
ให้แสดงข้อมูลอัตราส่ วนการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุ ดในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซ้ือขายนอก
ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
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ส่วนที่ 2
กองทุนรวมที่มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ
________________
ข้อ 22 ในส่ วนนี้ คาว่า “ความเสี่ ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ” หมายความว่า ความเสี่ ยง
จากการลงทุนในทรัพย์สินหรื อการเข้าเป็ นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านผูอ้ อกตราสารหรื อคู่สัญญาในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่
ผูอ้ อกหรื อคู่สัญญาเป็ นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข้อ 23 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่มีหรื อจะมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ต่างประเทศรวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ข้อ 24 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลสรุ ปปัจจัยความเสี่ ยง
เกี่ยวกับต่างประเทศไว้ในรายการสรุ ปปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ ทั้งนี้ ให้บริ ษทั จัดการคานึงถึงปัจจัย
ความเสี่ ยงเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (exchange rate risk)
(2) ปัจจัยความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk)
(3) ปัจจัยความเสี่ ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนในตราสารของบริ ษทั ที่จดั ตั้งและเสนอขายในประเทศ
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุ นรวม ให้เปิ ดเผยความเสี่ ยงจากการลงทุนในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น
การลงทุนมีความผันผวนสู ง ตราสารมีสภาพคล่องต่า หรื อสภาพตลาดการเงินในกลุ่ม อนุ ภูมิภาค
ดังกล่าวอาจมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นต้น เพิ่มเติมจากข้อมูลตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 25 หนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้ในรายการประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม โดยให้ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง ให้ระบุวา่ แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
ดังกล่าวเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้
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(ก) มีการป้องกันความเสี่ ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด
(ข) มีการป้ องกันความเสี่ ยงอันอาจเกิดขึ้นบางส่ วน โดยมีการกาหนดสัดส่ วนไว้
อย่างชัดเจน
(ค) มีการบริ หารความเสี่ ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
(2) กรณีที่กองทุนรวมไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ ยง ให้ระบุวา่ “ไม่มีการป้องกันหรื อบริ หาร
ความเสี่ ยง”
การแสดงแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงตามวรรคหนึ่ง (1) (ค) ให้แสดงปั จจัยที่ใช้
ในการพิจารณาเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย
ส่วนที่ 3
กองทุนรวมที่ลงทุนใน
หน่วยของกองทุนอื่น
________________
ข้อ 26 ในส่ วนนี้
“ทรัพย์สินประเภท SIP” หมายความว่า ทรัพย์สินที่จดั อยูใ่ นประเภท Specific
Investment Product (SIP) ดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับ MF ทัว่ ไป
ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ในภาคผนวก 4-retail MF อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสาหรับกองทุน AI ทัว่ ไป
ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ในภาคผนวก 4-AI อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI แห่งประกาศการลงทุน ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
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ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2560 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560)
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“ประกาศการจัดการกองทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 27 กองทุนรวมที่มีหรื อจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนอื่นในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ ให้แสดงข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในข้อ 28 ข้อ 28/1 หรื อข้อ 28/2 แล้วแต่กรณี
(1) กรณีที่มีหรื อจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (ที่ไม่ใช่กองทุนที่มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในอสังหาริ มทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน) กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลตามข้อ 28
(2) กรณี ดงั นี้ ให้แสดงข้อมูลตามข้อ 28/1
(ก) กรณีที่มีหรื อจะมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยูภ่ ายใต้
บังคับตามประกาศการจัดการกองทุน หรื อหน่วยของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่นดังกล่าว รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) กรณี ที่มีหรื อจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนไม่ว่าที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยหรื อต่างประเทศ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(3) กรณี ที่มีหรื อจะมีการลงทุนในหน่วยของกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ กองทุนใดกองทุนหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
และกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีหรื อจะมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภท SIP ให้แสดงข้อมูล
ตามข้อ 28/2
ข้อ 28 ในกรณี ตามข้อ 27(1) หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดง
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศที่ระบุไว้ในโครงการ ไว้ในรายการคาถามและคาตอบ
เกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ
และผลการดาเนินงานอย่างไร
(2) ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุนต่างประเทศนั้นเป็ นอย่างไร
ในกรณีที่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศส่งผลให้กองทุนมีฐานะ
การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าหรื อตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามส่ วนที่ 1 ของ
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หมวดนี้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรื อตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงของกองทุนต่างประเทศตามส่วนที่ 1 ของหมวดนี้ ดว้ ย โดยอนุโลม
การแสดงคาถามและคาตอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศดังกล่าว เท่าที่กองทุนต่างประเทศนั้นได้เปิ ดเผยไว้เป็ นการทัว่ ไป
หรื อเท่าที่บริ ษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้
ข้อ 28/1 ในกรณีตามข้อ 27(2) (ก) หรื อ (ข) หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
ให้แสดงรายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม โดยมีคาถามและคาตอบ
เกี่ยวกับนโยบายและอัตราส่วนการลงทุนในกรณี ดงั กล่าว ซึ่งกาหนดไว้ในโครงการ
ข้อ 28/2 ในกรณี ตามข้อ 27(3) หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดง
การเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญา
(single entity limit) สาหรับทรัพย์สินประเภท SIP ตามประกาศการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุน
ที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรื อคู่สัญญาสาหรับทรัพย์สินประเภท SIP ของกองทุนต่างประเทศ
ที่กองทุนรวมไปลงทุน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าว
ส่วนที่ 3/1
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุน
(หน่วย private equity)
_________________________
ข้อ 28/3 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวมของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (unlisted private equity) ให้แสดงรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ในรายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของหน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุนดังกล่าว
(1) นโยบายการลงทุน
(2) ลักษณะของกิจการเป้าหมาย (ถ้ามี)
(3) ปัจจัยความเสี่ ยงที่สาคัญ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2562 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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(4) ข้อตกลงจานวนเงินขั้นต่าที่จะลงทุน
(5) ระยะเวลาที่ตอ้ งลงทุน (lock-up period)
เพื่อประโยชน์ของข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง คาว่า “หน่วยของกิจการเงินร่ วมลงทุน
(หน่วย private equity)” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
การลงทุน
ส่วนที่ 4
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
________________
ข้อ 29 ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้กองทุนรวมมีฐานะ
การลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หนังสื อชี้ชวน
ส่ วนข้อมูลกองทุนรวมให้มีขอ้ มูลคาเตือนเพิ่มเติมว่า “กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีการลงทุนในตราสาร
ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้
ของผูอ้ อกตราสาร (credit risk) หรื อความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk)
ซึ่งส่งผลให้ผลู ้ งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่ วนหรื อทั้งจานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม”
ส่วนที่ 5
กองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
_________________
ข้อ 30 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
ข้อ 31 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงคาถามคาตอบเกี่ยวกับ
การจ่ายผลตอบแทนไว้ในรายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมนี้กาหนดสู ตรการคานวณผลตอบแทน รู ปแบบของผลตอบแทน
รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไว้อย่างไร ทั้งนี้ ให้อธิ บายรู ปแบบของผลตอบแทนเป็ นแผนภาพ
(pay-off diagram) ด้วย
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(2) ประมาณการผลตอบแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ และผลขาดทุนสู งสุ ดที่อาจเกิดขึ้น
เป็ นอย่างไร ทั้งนี้ ประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลและกระทาด้วย
ความระมัดระวัง
(3) กองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่มีความคาดหวังอย่างไร
ส่วนที่ 6
กองทุนรวมที่ระบุวา่ จะเลิกกองทุนหรื อรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุน
มีมูลค่าตามเป้าหมายที่กาหนด
__________________
ข้อ 31/1 ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่ระบุวา่ จะเลิกกองทุนหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กาหนด (trigger fund) ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(1) คาเตือน โดยให้แสดงไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญและส่ วนข้อมูล
กองทุนรวมดังนี้
(ก) มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
(ข) ในกรณีที่โครงการจัดการกองทุนรวมกาหนดห้ามผูถ้ ือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ ให้มีคาเตือนในเรื่ องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
(2) ข้อมูลปัจจัยอ้างอิงที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน เพื่อแสดงถึงความสมเหตุสมผล
ของการกาหนดเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อการเลิกกองทุนรวมก่อนครบกาหนด
อายุโครงการของกองทุนรวมดังกล่าว โดยให้แสดงไว้ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ทั้งนี้
ให้แสดงข้อมูลปัจจัยอ้างอิงดังกล่าวย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถึงวันที่บริ ษทั จัดการ
จัดส่ งหนังสื อชี้ชวนให้แก่สานักงานในครั้งล่าสุด โดยในกรณีที่ปัจจัยอ้างอิงเป็ นข้อมูลที่มีการจัดทาขึ้น
ไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่มีการจัดทาข้อมูลนั้น



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 26/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ส่วนที่ 7
กองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพย์สินที่จะลงทุน
หรื อสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
___________________________
ข้อ 31/2 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่ระบุรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรื อสัดส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะจัดให้มีขอ้ ความ
สงวนสิ ทธิในหนังสื อชี้ชวนส่ วนดังกล่าวให้บริ ษทั จัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน
หรื อสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้
(1) มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ อาจเกิดสถานการณ์ที่จะทาให้บริ ษทั จัดการจาเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรื อสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(2) มีการระบุขอ้ ความประกอบการสงวนสิ ทธิวา่ “บริ ษทั จัดการจะใช้ดุลพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรื อสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นการดาเนินการภายใต้สถานการณ์
ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ ยงของทรัพย์สิน
ที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ”
(3) การแสดงข้อความสงวนสิ ทธิและข้อความประกอบการสงวนสิ ทธิตอ้ งอยูใ่ น
หน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรื อสัดส่วนการลงทุน
หมวด 3
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ
_________________
ส่วนที่ 1
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน
___________________
ข้อ 32 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2560 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2562 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
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ข้อ 33 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) คาเตือนในรายการคาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนว่า “แม้วา่ กองทุนรวม
ตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ ยงต่า แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้”
(2) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงินที่มีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในวันส่ งคาสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้แสดงวงเงินสูงสุดที่บริ ษทั จัดการจะยินยอมให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนในวันส่ งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งวงเงินรายบุคคลและวงเงินรวมของกองทุนรวม
(3) กรณีที่เป็ นกองทุนรวมตลาดเงินที่ใช้เงินฝากเป็ นดัชนี ช้ ีวดั (benchmark) เพิ่มเติม
ในการเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้แสดงคาเตือนไว้
ในรายการคาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน เพื่อให้ผลู ้ งทุนเข้าใจว่าการลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนเต็มจานวน ทั้งนี้ คาเตือนดังกล่าวให้แสดงไว้ทุกจุดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีช้ ีวดั ที่เป็ นเงินฝาก
ส่วนที่ 2
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมมีประกันตามประกาศการลงทุน
_______________
ข้อ 34 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมมีประกัน
ข้อ 35 ในส่ วนนี้ คาว่า “ผูป้ ระกัน” ให้หมายความว่า บุคคลที่ให้การประกันว่า
หากผูล้ งทุนได้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกันจนครบตามระยะเวลาที่กาหนดใน
โครงการ ผูล้ งทุนจะได้รับชาระเงินลงทุนหรื อผลตอบแทนจากการไถ่ถอนหรื อขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ตามจานวนเงินที่ประกันไว้
ข้อ 36 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงคาเตือนในกรณีที่กองทุนรวม
มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ผปู ้ ระกันเป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล
ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าประกัน ที่แสดงว่ากองทุนรวมจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าว
โดยให้ระบุชื่อผูป้ ระกัน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าว และจานวนเงินลงทุน
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับคืนหากผูป้ ระกันไม่สามารถชาระหนี้คืนได้ ไว้ในคาเตือนด้วย
ข้อ 37 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงรายการและข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันดังต่อไปนี้
(1) รายการประเภทและนโยบายของกองทุนรวม ให้อธิบายข้อมูลดังนี้โดยสังเขป
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(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับผูป้ ระกัน รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือของผูป้ ระกัน
(ข) จานวนเงินลงทุนที่ประกัน และผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี)
(ค) ระยะเวลาการประกัน และวันครบกาหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด
(ถ้ามี)
(ง) ประมาณการค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน
และสัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผปู ้ ระกัน เมื่อเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม
(2) รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
ให้แสดงคาถามและคาตอบดังต่อไปนี้
(ก) ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลาประกันและ
ผลของการขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกาหนดระยะเวลาประกันในกรณีที่มูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน เป็ นอย่างไร
(ข) การจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่ และการดาเนินการของบริ ษทั จัดการในกรณีที่
ไม่สามารถจัดให้มีผปู ้ ระกันรายใหม่ได้ เป็ นอย่างไร
(ค) ผูล้ งทุนควรคานึงถึงความเสี่ ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ในอนาคต
ของผูป้ ระกันหรื อไม่ อย่างไร
ส่วนที่ 3
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นตามประกาศการลงทุน
________________
ข้อ 38 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น
ข้อ 39 ในส่ วนนี้ คาว่า “เงินต้น” ให้หมายความว่า เงินที่ผลู ้ งทุนแต่ละรายชาระ
เป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อ
หน่วยลงทุน
ข้อ 40 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงคาถามและคาตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมนี้ แตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร
(2) ผูล้ งทุนในกองทุนรวมนี้ มีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นหรื อไม่ อย่างไร
(3) กองทุนรวมนี้มีเงื่อนไขและกลไกการรักษาเงินต้นอย่างไร

24
ส่วนที่ 4
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
______________
ข้อ 41 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมอีทีเอฟ
ข้อ 42 ในส่ วนนี้
(1) “ผูด้ ูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริ ษทั จัดการให้ทาหน้าที่เพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในตลาดรองสะท้อน
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดังกล่าวได้อย่างใกล้เคียงกัน
(2) “ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนที่ซ้ื อหรื อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมกับบริ ษทั จัดการในปริ มาณหรื อมูลค่าตามที่กาหนดไว้ในโครงการซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า
10 ล้านบาท หรื อตามที่ได้รับผ่อนผันจากสานักงานเป็ นรายกรณี
(3) “ผูค้ า้ หน่วยลงทุนร่ วม” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ที่บริ ษทั จัดการระบุ
อย่างเฉพาะเจาะจงไว้ในโครงการให้ทาการซื้อหรื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับ
บริ ษทั จัดการได้
ข้อ 43 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงรายการและข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม ให้มีคาถาม
และคาตอบดังนี้
(ก) กองทุนรวมนี้ อา้ งอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ใด และดัชนีดงั กล่าว
มีหลักทรัพย์ใดเป็ นองค์ประกอบ
(ข) กองทุนรวมนี้ จะลงทุนในหลักทรัพย์ใดใน 10 อันดับแรก
(ค) กาหนดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและระดับของดัชนีที่ใช้อา้ งอิง
ไว้อย่างไร
(ง) วิธีการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ที่ใช้อา้ งอิงเป็ นอย่างไร
(2) รายการคาถามคาตอบเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้มีคาถามและคาตอบ
ดังต่อไปนี้
(ก) การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบริ ษทั จัดการจะต้องมีปริ มาณหรื อมูลค่า
การซื้อขายเป็ นจานวนเท่าใด
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(ข) ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวการซื้อขายหน่วยลงทุนและดัชนีที่ใช้อา้ งอิง
ของกองทุนรวมนี้ จากช่องทางใดบ้าง
(3) รายการคาถามคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
ให้มีคาถามคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั จัดการให้เป็ นผูด้ ูแลสภาพคล่อง และผูค้ า้
หน่วยลงทุนร่ วม (ถ้ามี)
ส่วนที่ 5
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมทองคาตามประกาศการลงทุน
_________________
ข้อ 44 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมทองคาที่มีการลงทุนในทองคาแท่ง
โดยตรง
ข้อ 45 หนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงคาถามและคาตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) ทองคาแท่งที่กองทุนรวมลงทุนได้รับการทาประกันภัยหรื อไม่ อย่างไร (อธิบาย)
และในกรณีที่มีการทาประกันภัย เป็ นการทาประกันภัยบางส่วนหรื อเต็มจานวน
(2) ในกรณีที่ทองคาแท่งมีการทาประกันภัย ทองคาแท่งที่กองทุนรวมลงทุนได้รับ
การประกันภัยคุม้ ครองกรณีใดบ้าง และไม่ได้รับการคุม้ ครองกรณีใดบ้าง
ข้อ 46 ในกรณีที่ทองคาแท่งที่กองทุนรวมลงทุนมิได้มีการทาประกันภัยไว้หรื อ
มีการทาประกันภัยไว้แต่เพียงบางส่วน ให้แสดงการวิเคราะห์และอธิบายความเสี่ ยงของกองทุนรวม
ในกรณีที่ทองคาแท่งที่ลงทุนเกิดเสี ยหาย สูญหาย ถูกโจรกรรม หรื อถูกทาลาย ไว้ในรายการ
ปัจจัยความเสี่ ยงของกองทุนรวมในหนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมด้วย
ส่ วนที่ 6
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงิน
จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
_______________
ข้อ 47 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงิน
จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อรับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
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ข้อ 48 หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ให้แสดงสัญลักษณ์หรื อข้อความเพื่อให้
ผูล้ งทุนทราบว่าเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี พที่ มีการรั บโอนเงิ นจากกองทุนสารองเลี้ยงชี พหรื อ
รับโอนเงินดังกล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ตามแนวทางที่สมาคมกาหนดโดยให้
ระบุไว้ในส่ วนบนสุ ดในหน้าแรกของหนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
ส่วนที่ 7
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ตามประกาศการลงทุน
_________________

ข้อ 48/1 ความในส่ วนนี้ให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์
ข้อ 48/2 หนังสื อชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
(1) ผลการดาเนินงานของกองทุนอื่นที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวมุ่งเน้นลงทุน
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถึงวันที่กองทุนอื่นนั้นได้เปิ ดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานล่าสุด
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดาเนินงานของกองทุนอื่นในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว หรื อกองทุนนั้นมีผลการดาเนิ นงานไม่ถึง 3 ปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวย้อนหลังเท่าที่
บริ ษทั จัดการจะสามารถรวบรวมได้
(2) ในกรณีของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนอื่นที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าว โดยต้องแสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่
กาหนดในการจัดแบ่งประเภทของกองทุนรวมซึ่งกาหนดตามประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวม
ลงทุนตามประกาศการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศดังกล่าว



แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ส่วนที่ 8
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
________________________
ข้อ 48/3 หนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ให้ระบุขอ้ ความ “สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ” ไว้ในส่ วนบนสุ ดในหน้าแรก
ของหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
หมวด 4
รายการและข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสื อชี้ชวนฉบับปรับปรุ ง
_______________
ข้อ 49 หนังสื อชี้ชวนฉบับปรับปรุ ง ให้แสดงรายการและข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
(1) เงินทุนโครงการ
(2) รายการการลงทุนและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม โดยให้อยูใ่ นส่วนถัดจาก
รายการค่าธรรมเนียม และให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม
โดยจัดกลุ่มตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
(ข) ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมโดยใช้วิธีวดั ผลการดาเนินงานตามที่
กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(ค) ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริ งของกองทุนรวม (maximum drawdown)
ย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา ทั้งนี้ ในกรณี ที่


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2562 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 65/2561 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมพ.ศ. 2561)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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ระยะเวลาการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
น้อยกว่า 5 ปี ให้แสดงข้อมูลผลขาดทุนสู งสุ ดดังกล่าวตั้งแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวมจนถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
(3) ในกรณี ที่กองทุนรวมมีดชั นีช้ ีวดั ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีช้ ีวดั ของ
กองทุนรวม ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ผลการดาเนินงานของดัชนีช้ ีวดั
(ข) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนดัชนีช้ ีวดั ให้แสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ชี้วดั
(4) ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสี ยง (ถ้ามี) โดยให้
ระบุจานวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดดังกล่าว พร้อมทั้งช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่ วน
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลนั้นด้วย
(5) ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio)
ซึ่งคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
(6) ในกรณี ที่เป็ นการลงทุนแบบซับซ้อนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้แสดงข้อมูล
VaR ที่เกิดขึ้นจริ ง (actual VaR) และอธิบายสาเหตุที่ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นจริ ง (average actual leverage) เกินกว่าที่บริ ษทั จัดการประมาณการไว้ (expected gross
leverage) เดิม
ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหลังจากวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีและอยูใ่ น
ระหว่างการจัดทาหนังสื อชี้ชวนเพื่อจัดส่ งให้สานักงาน ให้บริ ษทั จัดการแสดงข้อมูลที่เป็ นปัจจุบนั
ณ วันจัดทาหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 50 ข้อมูลที่แสดงในหนังสื อชี้ชวนฉบับปรับปรุ ง ให้ใช้ขอ้ มูล ณ วันดังต่อไปนี้
(1) วันสิ้ นรอบระยะเวลาที่ตอ้ งจัดทาหนังสื อชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 50/2563 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

29
ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเปิ ด
(2) วันใดวันหนึ่งในช่วง 30 วันก่อนวันเริ่ มต้นเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมปิ ด
ข้อ 51 ในกรณี ของกองทุนรวมอีทีเอฟ หนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาใหม่ทุกรอบระยะเวลา
บัญชี ให้เป็ นไปตามข้อ 49 และต้องมีรายการเพิ่มเติมในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้
(1) รหัสของหน่วยลงทุนที่ใช้ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนใน 10 อันดับแรก
(3) จานวนการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมา
ข้อ 51/1 ในกรณีของกองทุนรวมตราสารหนี้ หนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาใหม่ทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี ให้เป็ นไปตามข้อ 49 และต้องแสดงรายการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สิน
ที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) ซึ่งได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากลของกองทุนรวม
ในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อ 51/2 ในกรณี ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม หนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาใหม่ทุกรอบระยะเวลาบัญชีให้เป็ นไปตามข้อ 49 และต้องแสดง
รายการเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อมูลอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวในหนังสื อชี้ชวนส่ วนข้อมูลกองทุนรวม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 61/2559 เรื่ อง หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
_____________
ข้อ 52 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการได้ยนื่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมต่อสานักงาน
โดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้บริ ษทั จัดการจัดทาหนังสื อชี้ชวนเฉพาะสาหรับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก โดยให้มีรายการและข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนเช่นเดียวกับร่ างหนังสื อชี้ชวน
ที่ได้ยนื่ ไว้แล้วต่อสานักงานได้
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

