ประกาศแก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
1. กองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว

2. กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ

บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดตังและจั
้
ดการกองทุนเปิ ด จานวน
2 กองทุน ขอเรี ยนแจ้ งให้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริ ษัทได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการตลาดทุน
1) ที่ นจ.(ว) 3/2562 เรื่ อง นำส่งและซักซ้ อมควำมเข้ ำใจเรื่ องกำรขอแก้ ไขประกำศ เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวม
2) ที่ นจ.(ว) 5/2562 เรื่ อง นำส่งและซักซ้ อมควำมเข้ ำใจเรื่ องกำรแก้ ไข ประกำศเกี่ยวกับกำรจัดตัง้ และกำรจัดกำร
กองทุนรวม ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน กำรชำระบัญชี และกำรกำหนดแนว ทำงปฏิบตั ิ (guideline) ที่เกี่ยวข้ อง
3) ที่ นจ.(ว) 6/2562 เรื่ อง นำส่งและซักซ้ อมควำมเข้ ำใจเรื่ องกำรแก้ ไขประกำศเกี่ยวกับ กับกำรลงทุนของกองทุนรวม
โดยสรุปสาระสาคัญของการแก้ ไขดังนี ้
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คาจากัดความ / คานิยาม การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2. การแก้ ไขการชาระค่ารับซื ้อคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
3. การแก้ ไขการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
4. การแก้ ไ ขวิธี การชาระเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นให้ แ ก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน / แก้ ไ ขดัชนี ชีว้ ัด / อ้ างอิง / การแก้ ไ ขการ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย
5. การแก้ ไขวิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
6. การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนข้ อผูกพัน ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
7. การแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อกาหนดอื่นๆ การวางทรัพย์
8. การแก้ ไขการดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรื อการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
9. การแก้ ไขการดาเนินการเมื่อลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน และ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
10. การแก้ ไขเพิ่มเติม การเลิกกองทุนรวม เงื่อนไขในการเลิกกองทุนรวม การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม
11. การแก้ ไขเพิ่มเติม วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง

ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็ นต้ นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ บ ริ ษั ท จั ด การ ท่ า นสามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น อิ น โนเทค จ ากั ด
โทร. 02-624 -6333 และ www.innotechasset.com

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
287 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 19
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-624-6333

เรื่อง
คำจำกัดควำม / คำนิยำม

9. กำรชำระค่ำรับซื ้อคืน
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วย
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน:

ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเอคควิตโี ้ ปร หุ้นระยะยาว
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลใหม่
เพิ่มข้ อควำมต่อไปนี ้ต่อจำกบทนิยำมคำว่ำ ผู้มีภำระผูกพัน…………
มติพเิ ศษ หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ างมาก หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
จำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถึง
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถึง
(1) เงินฝำก บัตรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำม หรื อตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนอง (1) เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรื อตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
เดียวกับเงินฝำก
กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะ
ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัท
จัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยขันตอนที
้
่
กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้ จริ งและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ทุกรำย และบริ ษัทจัดกำรจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60
วัน

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะ
ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้
ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดย
ขันตอนที
้
่กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ของกองทุนรวมทุกรำย

EP-LTF
หมายเหตุ
ปรับปรุ งเพิ่มเติม
คำจำกัดควำม
เพื่อให้ เป็ นปั จุบนั
ตำมประกำศ
ที่ สน. 38/2562
(ฉบับที่ 14)
ปรับปรุงเกณฑ์
ที่ นจ.(ว)3/2562
ปรับปรุ งเพื่อให้
เป็ นไปตำม
ประกำศ ทน.
20/2562
ปรับปรุ งเพื่อให้
เป็ นไปตำม
ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
ที่ สน.38/2562
(ฉบับที่ 14)
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EP-LTF
เรื่อง
19 กำรขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีกำรแก้ ไข
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร

ข้ อมูลเดิม
19.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร หำกมิได้ กระทำตำมมติโดย
เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นนั ้น จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

19.5 หำกกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน ระยะเวลำ และ/หรื อประเภทของ
โครงกำรกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมือ่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกทัง้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่
คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ ว
ทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวมก่อน

ข้ อมูลใหม่
19.2 บริ ษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนให้ ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สำนักงำนอำจกำหนดเงื่อนไขให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชน์ในกำรแก้ ไขโครงกำรก่อนให้ ควำมเห็นชอบก็ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตรำส่วนกำร
ลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย
หน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ(4)
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ ต้ องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมีนยั สำคัญหรื อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
19.5 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้ วิธีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏ
ว่ำมติเสียงข้ ำงมำกหรื อมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80
ให้ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติ
ไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินั ้น

หมายเหตุ
ปรับปรุงเกณฑ์
ตำมประกำศ
ที่ นจ.(ว)3/2562
ที่ สน. 38/2562
ที่ ทน. 33/2562
ปรับปรุงเกณฑ์

ทังนี
้ ้ ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมหรื อวิธีกำรจัดกำรในเรื่ องที่กระทบสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษ โดยกำหนดเรื่องที่มี
นัยสำคัญให้ รวมถึง

2

EP-LTF
เรื่อง

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนควำมเสี่ยง
และระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ลำ่ สุดในโครงกำร
(6) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ประกัน หรือกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่ องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์

หมายเหตุ

บริ ษัทจัดกำรอำจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้ รับมติ
จำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรือข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้ กระทำได้ เฉพำะ
ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัย
อำนำจแห่งกฏหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
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เรื่อง

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
19.7 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่ำสำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ควำมเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคำรับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเรื่ องดังกล่ำว
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นใน
กรณีดงั นี ้
(ก) กำรลดมูลค่ำขันต
้ ่ำในกำรซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) กำรเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(ง) กำรเพิ่มควำมถี่ของกำรส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำซึง่ ไม่
กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(จ) กำรลดเวลำส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำก่อนมีกำรเปิ ดให้ ขำยและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัย
อำนำจแห่งกฏหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมือ่ ได้ รับอนุญำตจำก
สำนักงำนแล้ ว
(5) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยกองทุน ให้ เป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้

หมายเหตุ
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เรื่อง
ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
16. วิธีกำรชำระเงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน :

ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง

15.5 กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย

ข้ อมูลเดิม
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัท
จัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำม
จำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นพร้ อมเหตุผลว่ำในขณะนั ้นกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำว
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำรถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิ
เรี ยกร้ องนัน้

ข้ อมูลใหม่
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้
บริ ษัทจัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้ อมเหตุผลว่ำใน
ขณะนั ้นกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
มำกกว่ำกำรถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนั ้น
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะระบุ
รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มูลค่ำของ
ทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรชำระหนี ้
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่ 16.3 ในกรณีที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ อง
สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ใน
จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยที่
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำม มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้
สิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิ
จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำร จำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัท
แห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
จัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรแห่งนี ้หรื อสิทธิเรียกร้ องนั ้นมำรวมคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เกณฑ์มำตรฐำนที่จะใช้ วดั เพื่อเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนคือ ดัชนี
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) เป็ นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเปรี ยบเทียบ
สัดส่วน (%):100.00
1. กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี

1. ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีควำมประสงค์จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียม
หรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะคำนึงถึง
ควำมสมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ
และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่
เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยจะ

หมายเหตุ

ประกำศอ้ ำงอิง
ที่ กลต.นจ.(ว)
29/22561
แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศที่
สน.21/2562
ที่ นจ.(ว) 5/2562
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ข้ อมูลเดิม

1.1 บริ ษัทจัดกำรแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อย
กว่ำ 60 วัน โดย

ก. ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกัน

2. กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี และไม่เกินอัตรำที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร
2.1 ติดประกำศในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
จัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และ ณ
แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และ
ประกำศที่
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์
สน.21/2562
ดังต่อไปนี ้
ที่ นจ.(ว) 5/2562
(1.1) ในกรณีทกี่ ำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำ
ขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำ
กำรก่อนกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
(1.2) ในกรณีทกี่ ำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขัน้
สูงของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำรแล้ ว
ว่ำบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำ
(ก) ในกรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อย
ละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำ
ร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษ
ย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำม (ก) มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวมได้ รับมติพิเศษ
2. ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำรและได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงภำยใน 3 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่มกี ำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผย
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ข้ อมูลเดิม
แห่งของตัวแทนหรื อตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
2.2 แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง

3.............................................................................................................
4. กรณีลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้ จ่ำย
4.1 ติดประกำศในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของตัวแทนหรื อตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
4.2 แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง

16. วิธีกำรคำนวณ
กำหนดเวลำในกำรคำนวณ
และกำรประกำศมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิมลู ค่ำหน่วย
ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :

(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิมลู ค่ำหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี ้
(ก) วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ค) วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้
เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวัน
ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่ำงกันยำวกว่ำหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศภำยใน
วันทำกำรถัดไป (ถ้ ำมี)

ข้ อมูลใหม่
ข้ อมูลจะกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบ
ข้ อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม หรือ
ณ สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้
สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น
3..............................................................................................................
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อ
ประกำศทำงเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ กำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถือว่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรใน
เรื่ องดังกล่ำวเมือ่ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรตำมของข้ อ 2
กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้ อ (1.2) และวรรคสองของข้ อ 2 บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ สำนักงำนงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั
เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร ให้
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีทเี่ ป็ นกองทุนรวมเพื่อผุ้ลงทุนประเภทสถำบัน
2. วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้
ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน

หมายเหตุ
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20. ข้ อกำหนดอื่น ๆ :
กำรวำงทรัพย์

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำร
เมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำด
คุณสมบัติหรื อกำรลงทุนไม่
เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำร
ลงทุน

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
3. วันปรำกฎเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรื อ
มูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยให้ ประกำศในวันทำกำรถัดไป
20.12 ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
เป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม ประกำศ
เป็ นภูมิลำเนำเพือ่ กำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์
ที่ สน.23/2562
(เพิ่มเติม ข้ อควำม)
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีกำรลงทุน............................................................................
1. ในกรณีทกี่ องทุนมีกำรลงทุน...........................................................................
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และ
(1) จัดทำรำยงำน โดยระบุอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่ำว และสำเหตุ ประกำศ
วันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
ที่ไม่สำมำรถดำรงอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่ำวตำมที่กำหนด รวมทัง้
ที่ ทน. 20/2562
รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันครบระยะเวลำดังกล่ำว
จัดส่งต่อสำนักงำน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อ คณะกรรมกำร
(ฉบับที่12)
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ แล้ วแต่กรณี ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำ ปรับปรุงเกณฑ์
ดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่ บริ ษัทจัดกำร
ที่ นจ.(ว) 6/2562
3) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัด (3) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3
จำกวันที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
2. ในกรณีทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุน.................................................
2. ในกรณีทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุน.............................................
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน
และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อ
รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันครบระยะเวลำดังกล่ำว
คณะกรรมกำร กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ แล้ วแต่กรณี ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
วันที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
(4) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดแล้ ว บริ ษัท (4) ) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดแล้ ว
จัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนใน
รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้ วแต่กรณีและจัดส่งรำยงำน ทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้ ว
ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ มี
จัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ มีกำรแก้ ไข
กำรแก้ ไข
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ข้ อมูลเดิม
ส่วนที่ 6: กำรดำเนินกำรเมื่อ 1.ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน..............
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำม
(1) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยในวันทำกำร
นโยบำยกำรลงทุนตำมกำร ถัดจำกที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
18.ข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุน :

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
1.ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน..............
(1) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจัดเก็บ
สำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
18.1. ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนทีบ่ คุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้
แก้ ไขตำมประกำศ
ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
ที่ ทน.13/2562
แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
ปรับปรุ งเกณฑ์ ที่
18.2. ข้ อจำกัดถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ให้ มขี ้ อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
นจ.(ว) 5/2562
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ
(จ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับกองทุนตำ (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตั ้งขึ ้นตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยู่
ภำยใต้ บงั คับต้ องเสียภำษีเงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนำคำรออมสิน ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนเมือ่ มีเหตุจำเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็ นระยะเวลำ
ติดต่อกันไม่เกินหนึง่ ปี เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำเนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นและ
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ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
หมายเหตุ
สมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
แก้ ไขตำมประกำศ
ดังกล่ำวเป็ นสำคัญ
ที่ ทน.13/2562
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมดังกล่ำวต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้
ปรับปรุ งเกณฑ์ ที่
(1) กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำข้ อจำกัด
นจ.(ว) 5/2562
กำรถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้ เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำก
ประโยชน์ทวั่ ไปทีพ่ ึงได้ รับจำกกำรลงทุน เช่น เงินปั นผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(2) มีกระบวนกำรที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทรำบถึง
กำรมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่ำข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ซึง่ อำจกระทบต่อ
กำรบริ หำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อกำรเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัด
กำรถือหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย
ลงทุน ในกรณีทกี่ ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
(2) กำรจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำ
เพิ่มเติม
2. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุนตำมข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จำกัดสิทธิตำม (ก) ให้ เป็ นรำยได้ ของ
แผ่นดิน
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22. การเลิกกองทุนรวม :

ข้ อมูลเดิม

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใดๆ

(2) เมื่อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำสองในสำมของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ข้ อมูลใหม่
(ค) ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัท
จัดกำรจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สนิ อื่นของ
กองทุนรวม โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็ นจำนวนดังนี ้ ในวันทำกำรใด
(ก) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รำยย่อย จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำย
(ข) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 10 รำย เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน
ทังหมดให้
้
แก่กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร หรื อกองทุนประกันสังคม
(2) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนด
ระยะเวลำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำ
ระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน
ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่ำนั ้น ควำมใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้
นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิก กองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม่ ีคณ
ุ ภำพ
และมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยูจ่ ะไม่ได้ รับผลกระ

หมายเหตุ

แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ
ที่ ทน. 21/2562
เรื่ อง ข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนปรับปรุ ง
เกณฑ์ ที่ นจ.(ว)
5/2562
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ข้ อมูลเดิม

ทบจำกกำรขำยคืนนั ้น
ในกรณีที่กองทุนรวมซึง่ มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ตำม (2) วรรคหนึ่ง เป็ นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์
22.1.4 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกโครงกำรในกรณีที่บริ ษัท
จัดกำรไม่สำมำรถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผุ้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร

22.1 เงือนไขในกำรเลิก
กองทุน :

22.2. กำรดำเนินกำรของ
บริ ษัทจัดกำร เมือ่ เลิกกองทุน
รวม :

ข้ อมูลใหม่

(ก) ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ..................................................
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ......................

หมายเหตุ
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศที่ สน.
87/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำร
จัดกำรกองทุนรวม
(ฉบับประมวล)

(ก) ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ................................
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ………..
(1) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอื่นตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ในโครงกำรโดยไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อ
กำรเลี ้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ งต่อบริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวมเพื่อโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
2.1 เป็ นกำรโอนย้ ำยตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ำย
ไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอืน่ ที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมเดียวกัน
2.2 เป็ นกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวม
กำหนด ทังนี
้ ้ ในกำรกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ อง
คำนึงถึงระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะสำมำรถดำเนินกำรเพื่อแจ้ งโอนย้ ำยกำร
ลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสม
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เรื่อง

ข้ อมูลเดิม
ค) จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่ำวนับแต่วนั ทำกำร
ที่ปรำกฎเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1 หรือตัง่ แต่วนั ทำกำรที่ปรำกฎเหตุตำม 22.1.2
22.1.3 หรือ 22.1.4 เพือ่ รวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำม (ค) ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภำยใน ภำยใน10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1
หรื อตัง่ แต่วนั ทำกำรที่ปรำกฎเหตุตำม ข้ อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมือ่ ได้
ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนั ้น

16.วิธีกำรคำนวณ
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
กำหนดเวลำในกำรคำนวณ หน่วยลงทุน :
และกำรประกำศมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำ
หนว่ยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :

ข้ อมูลใหม่
(ค) จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเปิ ดดังกล่ำวภำยใน 5 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1 หรือข้ อ 22.1.2 หรื อ 22.1.3 เพื่อ
รวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำม (ค) ให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ ตำมข้ อ 22.1.1
หรื อข้ อ 22.1.2 22.1.3 หรื อ 22.1.4 และเมื่อได้ ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนแล้ วตำม (ก) ถึง (ง) ให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนั ้น

หมายเหตุ

16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวใน
ช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรื อกำรประกำศทำง
เว็บไซต์ เป็ นต้ น และภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร
และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อ ขำย
หน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน บริ ษัท
จัดกำรจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวด้ วยหรื อไม่ก็ได้

หมำยเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดูตำรำงแก้ ไขรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเพิ่มเติมได้ ที่ www.innotechasset.com

13

เรื่อง
คำจำกัดควำม / คำนิยำม
กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

9. กำรชำระค่ำรับซื ้อคืน
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วย
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน:

ตารางเปรียบเทียบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
ข้ อมูลเดิม
ข้ อมูลใหม่
เพิ่มข้ อควำมต่อไปนี ้ต่อจำกบทนิยำมคำว่ำ ผู้มีภำระผูกพัน…………
มติพเิ ศษ หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสีย
ลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ างมาก หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ ำงมำกของ
จำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งส่งหนังสือแจ้ ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถึง
เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถึง
(1) เงินฝำก บัตรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำม หรื อตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนอง (1) เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรื อตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
เดียวกับเงินฝำก
กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดกำรจะกำหนดขันตอน
้
กำรดำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก่อน และไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำร โดยขันตอนที
้
่กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถ
ปฏิบตั ิได้ จริ งและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรำย และบริ ษัทจัดกำร
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระ
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริ ษัทจัดกำรจะ
กำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขันตอนที
้
่กำหนด
ดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมทุกรำย

I-EQRMF
หมายเหตุ
ปรับปรุ งเพิ่มเติม
คำจำกัดควำม
เพื่อให้ เป็ นปั จุบนั
ตำมประกำศ
ที่ สน. 38/2562
(ฉบับที่ 14)
ปรับปรุงเกณฑ์
ที่ นจ.(ว)3/2562
ปรับปรุ งเพื่อให้
เป็ นไปตำม
ประกำศ ทน.
20/2562
ปรับปรุ งเพื่อให้
เป็ นไปตำม
ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
ที่ สน.38/2562
(ฉบับที่ 14)
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I-EQRMF
เรื่อง
19 กำรขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีกำรแก้ ไขโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมหรื อแก้ ไข
วิธีกำรจัดกำร

ข้ อมูลเดิม
19.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร หำกมิได้ กระทำตำมมติโดย
เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นนั ้น จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.

19.5 หำกกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อวิธีกำรจัดกำรเป็ นเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุน ระยะเวลำ และ/หรื อประเภทของ
โครงกำรกองทุนรวม บริ ษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมือ่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกทัง้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่
คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ ว
ทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวมก่อน

ข้ อมูลใหม่
19.2 บริ ษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนให้ ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สำนักงำนอำจกำหนดเงื่อนไขให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ใน
กำรแก้ ไขโครงกำรก่อนให้ ควำมเห็นชอบก็ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตรำส่วนกำร
ลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย
ลงทุน หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ(4)
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ ต้ องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่ำง
มีนยั สำคัญหรื อประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
19.5 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้ วิธีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำ
มติเสียงข้ ำงมำกหรื อมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรือไม่เกินร้ อยละ 80 ให้
บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยัง
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินั ้น

หมายเหตุ
ปรับปรุงเกณฑ์
ตำมประกำศ
ที่ นจ.(ว)3/2562
ที่ สน. 38/2562
ที่ ทน. 33/2562

ทังนี
้ ้ ในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมหรื อวิธีกำรจัดกำรในเรื่ องที่กระทบสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษ โดยกำหนดเรื่ องที่มีนยั สำคัญให้
รวมถึง
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
2

I-EQRMF
เรื่อง

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มนี โยบำยกำรลงทุนควำมเสี่ยง
และระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของ
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ลำ่ สุดในโครงกำร
(6) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ประกัน หรือกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่ องใดๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนเสียประโยชน์
บริ ษัทจัดกำรอำจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้ รับมติ
จำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรือข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้ กระทำได้ เฉพำะใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจ
แห่งกฏหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้

หมายเหตุ

19.6 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่ำสำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ควำมเห็นชอบโดยไม่ต้องมีคำรับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเรื่ องดังกล่ำว
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นในกรณี
ดังนี ้
3
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
16. วิธีกำรชำระเงินหรื อ
ทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน :

ข้ อมูลเดิม

16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัท
จัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำม
จำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นพร้ อมเหตุผลว่ำในขณะนั ้นกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำว
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำรถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิ
เรี ยกร้ องนัน้

ข้ อมูลใหม่
(ก) กำรลดมูลค่ำขันต
้ ่ำในกำรซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ค) กำรเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน
(ง) กำรเพิ่มควำมถี่ของกำรส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำซึง่ ไม่กระทบ
ต่อสถำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
(จ) กำรลดเวลำส่งคำสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ ำก่อนมีกำรเปิ ดให้ ขำยและรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจ
แห่งกฏหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมือ่ ได้ รับอนุญำตจำก
สำนักงำนแล้ ว
(5) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยกองทุน ให้ เป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัท
จัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ
ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้
แล้ วทังหมด
้
หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้ อมเหตุผลว่ำในขณะนั ้น
กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินดังกล่ำวเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำกำร
ถือหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนั ้น
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึง่ บริ ษัทจัดกำรจะระบุ
รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มูลค่ำของ
ทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรชำระหนี ้

หมายเหตุ
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16.3 ในกรณีที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำม
สิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำร
แห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้ อมูลใหม่
16.3 ในกรณีที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรำยที่มีชื่อใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มพี ฤติกำรณ์วำ่ ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตำม
สิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
จำกกำรชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำร
แห่งนี ้หรื อสิทธิเรียกร้ องนั ้นมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 กรณีบริ ษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะ

หมายเหตุ

ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จัดกำรจะกำหนดขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรต่อไป โดยต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระ
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขันตอนที
้
่
กำหนดดังกล่ำวต้ องสำมำรถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรำย

ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง

เกณฑ์มำตรฐำนที่จะใช้ วดั เพื่อเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนคือ ดัชนี
ตลำดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) เป็ นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเปรี ยบเทียบ

15.5 กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำย

1. กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี

กำรชำระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวล่ำกำหนด
เท่ำนั ้น
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
ประกำศอ้ ำงอิง
สัดส่วน (%):100.00
ที่ กลต.นจ.(ว)
29/22561
1. ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีควำมประสงค์จะเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และมีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมอัน
ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยจะจัดให้ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และ ณ สถำนทีใ่ นกำรซื ้อขำย
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ข้ อมูลเดิม

1.1 บริ ษัทจัดกำรแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อย
กว่ำ 60 วัน โดย

ก. ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลำ 3 วันติดต่อกัน

2. กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียม หรื อค่ำใช้ จ่ำยไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตรำค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี และไม่เกินอัตรำที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร
2.1 ติดประกำศในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของตัวแทนหรื อตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
2.2 แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง

ข้ อมูลใหม่
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1.1) ในกรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ ง
ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำร
เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
(1.2) ในกรณีทกี่ ำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขัน้
สูงของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำรแล้ ว
ว่ำบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำ
(ก) ในกรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ
5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยที่
เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำ
ร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องได้ รับมติพิเศษ
ย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำม (ก) มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม
ได้ รับมติพิเศษ
2. ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำรและได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผย

หมายเหตุ
แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศที่
สน.21/2562
ที่ นจ.(ว) 5/2562
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ข้ อมูลเดิม

3..............................................................................................................
4. กรณีลดค่ำธรรมเนียม หรือค่ำใช้ จ่ำย
4.1 ติดประกำศในที่เปิ ดเผย ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของตัวแทนหรื อตัวแทนสนับสนุน ที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
4.2 แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง

16. วิธีกำรคำนวณ
กำหนดเวลำในกำรคำนวณและ
กำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิมลู ค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่
มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :

(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิมลู ค่ำหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี ้
(ก) วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ค) วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้
เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวัน
ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่ำงกันยำวกว่ำหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศภำยใน
วันทำกำรถัดไป (ถ้ ำมี) ควำมใน (ก) มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขำย
หน่วยลงทุนทุกวันทำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน

ข้ อมูลใหม่
ข้ อมูลจะกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูล
ดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม หรื อ ณ สถำนที่
ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้

หมายเหตุ

สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น
3..............................................................................................................
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืน หรื อประกำศ
ทำงเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดกำร
ทังนี
้ ้ กำรลดค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถือว่ำ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรใน
เรื่ องดังกล่ำวเมือ่ บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรตำมของข้ อ 2
กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้ อ (1.2) และวรรคสองของข้ อ 2 บริ ษัทจัดกำรจะแจ้ ง
ให้ สำนักงำนงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วนั
เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยให้ ประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้
ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร ให้ ประกำศ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
2. วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยให้ ประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละครัง้
ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันปรำกฎเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรื อมูลค่ำ
หน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยให้ ประกำศในวันทำกำรถัดไป
7
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20. ข้ อกำหนดอื่น ๆ :
กำรวำงทรัพย์

ส่วนที่ 5 : กำรดำเนินกำรเมื่อ
ทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติ
หรื อกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำม
อัตรำส่วนกำรลงทุน

ส่วนที่ 6: กำรดำเนินกำรเมื่อ
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุนตำมกำร
จัดแบ่งประเภทของกองทุน

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
20.10 ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ น
อย่ำงอื่น บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะอ้ ำงอิงที่อยูข่ องบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็ น
ภูมิลำเนำเพื่อกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์

1. ในกรณีทกี่ องทุนมีกำรลงทุน............................................................................
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และ
วันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
รวมทัง้ จัดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันครบระยะเวลำดังกล่ำว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร

1. ในกรณีทกี่ องทุนมีกำรลงทุน...........................................................................
(1) จัดทำรำยงำน โดยระบุอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่ำว และสำเหตุท่ี ไม่
สำมำรถดำรงอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่ำวตำมที่กำหนด รวมทังจั
้ ดส่งต่อ
สำนักงำน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อ คณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี ้ยง
ชีพ แล้ วแต่กรณี ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจน
จัดเก็บสำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ที่ บริ ษัทจัดกำร
3) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัด (3) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วัน
จำกวันที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
ทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
2. ในกรณีทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุน.................................................
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน
และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันครบระยะเวลำดังกล่ำว
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
(4) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วน......................
จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำ
กำรนับแต่วนั ที่ มีกำรแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนนั ้น
1.ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน..............
(1) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยในวันทำกำร
ถัดจำกที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร

หมายเหตุ
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ
ที่ สน.23/2562
(เพิ่มเติม ข้ อควำม)
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ
ที่ ทน. 20/2562
(ฉบับที่12)
ปรับปรุงเกณฑ์
ที่ นจ.(ว) 6/2562

2. ในกรณีทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุน.............................................
(1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และ
วันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อ
คณะกรรมกำร กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ แล้ วแต่กรณี ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริ ษัทจัดกำร
(4) เมื่อบริ ษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วน......................
จัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ มีกำรแก้ ไขจนเป็ นไปตำม
อัตรำส่วนกำรลงทุนนั ้น
1.ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน..............
(1) จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยในภำยใน
3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้
ที่บริ ษัทจัดกำร
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เรื่อง
ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
18.ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
:

ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
18.1. ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนทีบ่ คุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ในแต่
ละกองทุนรวมต้ องไม่เกินหนึง่ ในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม
18.2. ข้ อจำกัดถือหน่วยลงทุนตำมข้ อ 1 ให้ มขี ้ อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จำกัดสัดส่วนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ
(จ) กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับกองทุนตำ (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตั ้งขึ ้นตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ ไม่อยู่
ภำยใต้ บงั คับต้ องเสียภำษีเงินได้ นิติบคุ คล เช่น ธนำคำรออมสิน ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนเมือ่ มีเหตุจำเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็ นระยะเวลำ
ติดต่อกันไม่เกินหนึง่ ปี เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจำกสำนักงำเนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นและ
สมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ดังกล่ำวเป็ นสำคัญ
ทังนี
้ ้ กองทุนรวมดังกล่ำวต้ องมีลกั ษณะครบถ้ วนดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ
แก้ ไขตำมประกำศ
ที่ ทน.13/2562
ปรับปรุ งเกณฑ์ ที่
นจ.(ว) 5/2562
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ข้ อมูลเดิม

ข้ อมูลใหม่
(1) กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำข้ อจำกัดกำร
ถือหน่วยลงทุน ต้ องมิได้ เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำก
ประโยชน์ทวั่ ไปทีพ่ ึงได้ รับจำกกำรลงทุน เช่น เงินปั นผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้ น
(2) มีกระบวนกำรที่ทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทรำบถึง
กำรมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่ำข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ซึง่ อำจกระทบต่อกำร
บริ หำรจัดกำรกองทุนรวมหรื อกำรเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำร
ถือหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดกำรหรื อนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำร
ถือหน่วยลงทุน
(2) กำรจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปั นผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจำกกำรได้ หน่วยลงทุนมำเพิ่มเติม
2. กำรเกินสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุนตำมข้ อ 2
(ข) บริ ษัทจัดกำรจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จำกัดสิทธิตำม (ก) ให้ เป็ นรำยได้ ของ
แผ่นดิน
(ค) ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรำยได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดกำร
จะจัดทำบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่ำวออกจำกทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม
โดยไม่นำมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทัง้ หมดของกองทุนรวม

หมายเหตุ
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22. การเลิกกองทุนรวม :

ข้ อมูลเดิม
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใดๆ

(2) เมื่อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำสองในสำมของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ข้ อมูลใหม่
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเป็ นจำนวนดังนี ้ ในวันทำกำรใด
(ก) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปหรื อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รำยย่อย จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำย
(ข) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 10 รำย เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน
ทังหมดให้
้
แก่กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร หรื อกองทุนประกันสังคม
(2) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลำกำรรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน ให้ พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนเท่ำนั ้น ควำมใน (2) วรรคหนึง่ มิให้ นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิก
กองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม่ ีคณ
ุ ภำพและ
มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระ
ทบจำกกำรขำยคืนนั ้น
ในกรณีที่กองทุนรวมซึง่ มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ตำม (2)
วรรคหนึง่ เป็ นกองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์

หมายเหตุ
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ
ที่ ทน. 21/2562
เรื่ อง ข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนปรับปรุ ง
เกณฑ์
ที่นจ.(ว) 5/2562
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เรื่อง
22.1 เงือนไขในกำรเลิกกองทุน

22.2. กำรดำเนินกำรของบริ ษัท
จัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :

ข้ อมูลเดิม

(ก) ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ..................................................
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ......................

(ค) จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่ำวนับแต่วนั ทำ
กำรที่ปรำกฎเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1 หรื อตัง่ แต่วนั ทำกำรที่ปรำกฎเหตุตำม 22.1.2

ข้ อมูลใหม่
22.1.4 บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกโครงกำรในกรณีที่บริ ษัท
จัดกำรไม่สำมำรถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผุ้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
(ก) ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ................................
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ………..
(1) บริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมจะดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอื่นตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ ในโครงกำรโดยไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำร
เลี ้ยงชีพอื่นอีกทอดหนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ งต่อบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อ
โอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกำหนด
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
2.1 เป็ นกำรโอนย้ ำยตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ำย
ไปยังกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพอืน่ ที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริ ษัทจัดกำรกองทุน
รวมเดียวกัน
2.2 เป็ นกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวม
กำหนด ทังนี
้ ้ ในกำรกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องคำนึงถึง
ระยะเวลำที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะสำมำรถดำเนินกำรเพื่อแจ้ งโอนย้ ำยกำรลงทุนได้ อย่ำง
เหมำะสม
(ค) จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเปิ ดดังกล่ำวภำยใน 5 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1 หรือข้ อ 22.1.2 หรื อ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงิน

หมายเหตุ
แก้ ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศที่ สน.
87/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีกำร
จัดกำรกองทุนรวม
(ฉบับประมวล)
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ข้ อมูลเดิม
22.1.3 หรื อ 22.1.4 เพือ่ รวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำม (ค) ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภำยใน ภำยใน10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1
หรื อตัง่ แต่วนั ทำกำรที่ปรำกฎเหตุตำม ข้ อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมือ่ ได้
ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนั ้น
16.วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำ 16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
ในกำรคำนวณและกำรประกำศ หน่วยลงทุน :
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหนว่
ยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :

ข้ อมูลใหม่
เท่ำที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(ง) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำม (ค) ให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1.1 หรื อข้ อ
22.1.2 22.1.3 หรื อ 22.1.4 และเมือ่ ได้ ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
ตำม (ก) ถึง (ง) ให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนั ้น
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน :
บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวใน
ช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรื อกำรประกำศทำงเว็บไซต์
เป็ นต้ น และภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริ ษัทจัดกำร และสถำนที่
ทุกแห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อ ขำยหน่วยลงทุน เว้ นแต่
ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน บริ ษัทจัดกำรจะจัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่ำวด้ วยหรื อไม่ก็ได้

หมายเหตุ

หมำยเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดูตำรำงแก้ ไขรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนเพิ่มเติมได้ ที่ www.innotechasset.com
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