
 

ประกาศแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

1. กองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุ้นระยะยาว    2. กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
 

บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัตัง้และจดัการกองทนุเปิด จ านวน 

2 กองทนุ ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการตลาดทนุ  

1) ที่ นจ.(ว) 3/2562 เร่ือง น ำส่งและซกัซ้อมควำมเข้ำใจเร่ืองกำรขอแก้ไขประกำศ เก่ียวกบักำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม   

2) ที่ นจ.(ว) 5/2562 เร่ือง น ำส่งและซักซ้อมควำมเข้ำใจเร่ืองกำรแก้ไข ประกำศเก่ียวกับกำรจัดตัง้และกำรจัดกำร
กองทนุรวม ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ กำรช ำระบญัชี และกำรก ำหนดแนว ทำงปฏิบตัิ (guideline) ที่เก่ียวข้อง  

3) ที่ นจ.(ว) 6/2562 เร่ือง น ำสง่และซกัซ้อมควำมเข้ำใจเร่ืองกำรแก้ไขประกำศเก่ียวกบั กบักำรลงทนุของกองทนุรวม 

โดยสรุปสาระส าคญัของการแก้ไขดงันี ้  

1. การแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกบั ค าจ ากดัความ / ค านิยาม การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2. การแก้ไขการช าระคา่รับซือ้คืนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

3. การแก้ไขการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุและวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 

4. การแก้ไขวิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  / แก้ไขดัชนีชีว้ัด / อ้างอิง / การแก้ไขการ  
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย 

5. การแก้ไขวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุและ
ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  

6. การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นข้อผกูพนั ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 

7. การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อก าหนดอื่นๆ การวางทรัพย์ 

8. การแก้ไขการด าเนินการเม่ือทรัพย์สินที่ลงทนุขาดคณุสมบตัิหรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 

9. การแก้ไขการด าเนินการเม่ือลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  และ
ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  

10. การแก้ไขเพิ่มเติม การเลิกกองทุนรวม เง่ือนไขในการเลิกกองทุนรวม การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิก
กองทนุรวม 

11. การแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

 



ทัง้นี ้ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 17 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดรูายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการ ได้ที่ เว็บไซด์บริษัทจัดการ ท่านสามารถติดต่อได้ที่  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด                                     

โทร. 02-624 -6333 และ www.innotechasset.com 

 

 

    

ประกาศ ณ วนัที่ 17 ตลุาคม 2562 

      บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 

287 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 19 

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 02-624-6333 

http://www.innotechasset.com/
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุ้นระยะยาว 
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม                         
 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้อควำมต่อไปนีต้่อจำกบทนยิำมค ำวำ่ ผู้มีภำระผกูพนั………… 
 
 
 
 
 
 
 

มตพิเิศษ หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่สง่
หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
มตเิสียงข้างมาก หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่ง
หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ปรับปรุงเพิ่มเติม
ค ำจ ำกดัควำม
เพื่อให้เป็นปัจุบนั
ตำมประกำศ         
ที่ สน. 38/2562 
   (ฉบบัที ่14) 
ปรับปรุงเกณฑ์ 
ที่ นจ.(ว)3/2562 

 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถงึ 
(1) เงินฝำก บตัรเงนิฝำก ใบรับฝำกเงนิ เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบัเงินฝำก 
 

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถงึ 
(1) เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก 

ปรับปรุงเพื่อให้
เป็นไปตำม
ประกำศ  ทน.
20/2562 

9. กำรช ำระคำ่รับซือ้คืน
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วย
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน: 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะ 
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท 
จดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตอ่ไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กอ่น และไม่ถือวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยขัน้ตอนที่
ก ำหนดดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏิบตัไิด้จริงและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
ทกุรำย และบริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทกุรำยทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 
วนั 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดย
ขัน้ตอนที่ก ำหนดดงักล่ำวต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ของกองทนุรวมทกุรำย 

ปรับปรุงเพื่อให้
เป็นไปตำม
ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.                
ท่ี สน.38/2562          
(ฉบบัที่ 14) 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
19 กำรขอมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และวิธีกำรแก้ไข
โครงกำรจดักำรกองทนุรวม
หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร 

19.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร หำกมิได้กระท ำตำมมติโดย
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุนัน้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.5 หำกกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรเป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบักำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทนุ ระยะเวลำ และ/หรือประเภทของ
โครงกำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ต่อเมือ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกทัง้ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ 
คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก่อน 

 

19.2 บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก็ได้ ทัง้นี ้ส ำนกังำนอำจก ำหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรกอ่นให้ควำมเห็นชอบก็ได้ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำให้สิทธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำสว่นกำร 
ลงทนุที่สอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ 
(4) กำรค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำย
หน่วยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ(4) 
     กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ต้องไม่มีผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญั
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง    
19.5 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏ
วำ่มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 
ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติ
ไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 
 
 
ทัง้นี ้ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมหรือวิธีกำรจดักำรในเร่ืองที่กระทบสิทธิของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษ โดยก ำหนดเร่ืองที่มี
นยัส ำคญัให้รวมถึง 
 

ปรับปรุงเกณฑ์ 
ตำมประกำศ 
ที่ นจ.(ว)3/2562 
ที่ สน. 38/2562 
ที่ ทน. 33/2562 
ปรับปรุงเกณฑ์ 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

  
 
 

  (1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท ำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(2) กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุควำมเสี่ยง
และระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของ
ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุในโครงกำร 
(6) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรประกนั ผู้ประกนั สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ประกนั หรือกำรแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเสียประโยชน์    
 
บริษัทจดักำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได้ โดยถือวำ่ได้รับมติ
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หรือข้อก ำหนดอื่นในท ำนองเดียวกนั ให้กระท ำได้เฉพำะ
ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ 
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยั
อ ำนำจแห่งกฏหมำยดงักลำ่ว 
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
  19.7 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือวำ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ให้ควำมเห็นชอบโดยไม่ต้องมีค ำรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองดงักลำ่ว 
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ใน
กรณีดงันี ้ 
(ก) กำรลดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ค) กำรเพิ่มจ ำนวนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
(ง) กำรเพ่ิมควำมถ่ีของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลำซึง่ไม่
กระทบต่อสถำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(จ) กำรลดเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำก่อนมีกำรเปิดให้ขำยและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยั
อ ำนำจแห่งกฏหมำยดงักลำ่ว 
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุำตจำก
ส ำนกังำนแล้ว 
(5) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยกองทนุ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
16. วิธีกำรช ำระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ : 
 
 
 
 
 
 

 

16.2.1 กอ่นกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัท
จดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่ว
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ 
 
 
 
16.3 ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยทกุรำยที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนีก้็ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำร
แห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

16.2.1 กอ่นกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้  
บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติพิเศษ         
ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ใน
ขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้ 
ในกำรขอควำมเหน็ชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอยีดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูค่ำของ
ทรัพย์สิน ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรช ำระหนี ้ 
16.3 ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่
มีช่ือในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้
หรือลกูหนีต้ำมสทิธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิ
จำกทรัพย์สินอื่นท่ีได้จำกกำรช ำระหนีก้็ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัท
จดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรแห่งนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

 

ดชันีชีว้ดั/อ้ำงองิ เกณฑ์มำตรฐำนท่ีจะใช้วดัเพ่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุคอื ดชันี
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET INDEX) เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเปรียบเทียบ 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)                                  
สดัส่วน (%):100.00 

ประกำศอ้ำงอิง 
ที่ กลต.นจ.(ว) 
   29/22561 

15.5 กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย 
 

1. กรณีเพิ่มคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี 
 
 

1. ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีควำมประสงค์จะเรียกเกบ็คำ่ธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะค ำนงึถึง
ควำมสมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั 
และมีกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักลำ่ว โดยอย่ำงน้อยจะ 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศท่ี                     
สน.21/2562 
ที่ นจ.(ว) 5/2562 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

  
 
 
 
1.1 บริษัทจดักำรแจ้งให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อย

กวำ่ 60 วนั โดย 
 
 
 
 
 
ก. ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กรณีเพิ่มคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี และไม่เกินอตัรำที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร 
2.1 ติดประกำศในที่เปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อทกุ 

 จดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และ ณ 
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้
 (1.1) ในกรณีทีก่ำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำ
ขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำ
กำรก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ 
(1.2)  ในกรณีทีก่ำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำขัน้ 
สงูของค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชดัเจนในโครงกำรแล้ว 
วำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถกระท ำกำรดงักลำ่วได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำร้อย
ละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่ว
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 วนักอ่นกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำ 
ร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษ 
ย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรกองทนุรวมด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำม (ก) มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุ
รวมได้รับมติพิเศษ 
2. ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือ
คำ่ใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำรและได้ด ำเนินกำรดงักลำ่วแล้ว บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัที่มกีำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรเปิดเผย 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศท่ี                     
สน.21/2562 
ที่ นจ.(ว) 5/2562 
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 แห่งของตวัแทนหรือตวัแทนสนบัสนนุ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
2.2 แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง 
 
 
3............................................................................................................. 
4. กรณีลดคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย  
4.1 ติดประกำศในที่เปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดตอ่ทกุ
แห่งของตวัแทนหรือตวัแทนสนบัสนนุ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
4.2 แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง 

ข้อมลูจะกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบ
ข้อมลูดงักลำ่ว เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม หรือ 
ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และผู้ 
สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น 
3.............................................................................................................. 
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือ
ประกำศทำงเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร       
ทัง้นี ้กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใน 
เร่ืองดงักลำ่วเมือ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมของข้อ 2 
กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจดักำรจะแจ้ง 
ให้ส ำนกังำนงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นั 
เปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว 

 

16. วิธีกำรค ำนวณ 
ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณ
และกำรประกำศมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิมลูค่ำหน่วย
ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และวธีิกำร
ด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 
 

(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนั ดงัต่อไปนี ้
(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้
เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนั 
ท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแต่ละครัง้ห่ำงกนัยำวกว่ำหนึง่เดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป (ถ้ำมี) 

(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันี ้
(ก)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทุนทกุวนัท ำกำร ให้
ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมด้วย 
1. วนัท ำกำรกอ่นวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เว้นแตก่รณีทีเ่ป็นกองทนุรวมเพื่อผุ้ลงทนุประเภทสถำบนั 
2.  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป    
ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่ละครัง้  
ห่ำงกนัเกินกวำ่ 1 เดือน 
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  3. วนัปรำกฎเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้วำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหรือ
มลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยให้ประกำศในวนัท ำกำรถดัไป 

 

20. ข้อก ำหนดอื่น ๆ : 
กำรวำงทรัพย์ 

 20.12 ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้
เป็นอย่ำงอื่น บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะอ้ำงองิที่อยู่ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม
เป็นภมูิล ำเนำเพ่ือกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์ 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม 
ประกำศ                                    
ที่ สน.23/2562 
(เพิ่มเติม ข้อควำม) 

สว่นที่ 5 : กำรด ำเนินกำร
เมื่อทรัพย์สินที่ลงทนุขำด
คณุสมบตัิหรือกำรลงทนุไม่ 
เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำร
ลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมีกำรลงทนุ............................................................................ 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และ
วนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
 
3) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว 
2. ในกรณีทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุ................................................. 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ         
และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
(4) เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุทีก่ ำหนดแล้ว บริษัท
จดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว 
รวมถึงวนัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้วแต่กรณีและจดัสง่รำยงำน
ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ มี
กำรแก้ไข 

1. ในกรณีทีก่องทนุมีกำรลงทนุ........................................................................... 
(1)  จัดท ำรำยงำน โดยระบุอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดงักล่ำว และสำเหตุ
ท่ีไม่สำมำรถด ำรงอำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุดงักลำ่วตำมที่ก ำหนด รวมทัง้
จดัส่งตอ่ส ำนกังำน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือ คณะกรรมกำร 
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ แล้วแต่กรณี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำ
ดงักล่ำว ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจดักำร 
(3) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว 
2. ในกรณีทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุ............................................. 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ  
และวนัที่ทรัพย์สินขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนต่อผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ
คณะกรรมกำร  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ แล้วแตก่รณี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว  ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
(4) ) เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุทีก่ ำหนดแล้ว 
บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุใน
ทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้ว
จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ มีกำรแก้ไข 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ                
ที่ ทน. 20/2562            
(ฉบบัที่12)             
ปรับปรุงเกณฑ์ 
ที่ นจ.(ว) 6/2562 

 



EP-LTF 

9 
 

 
 

 
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

สว่นที่ 6: กำรด ำเนินกำรเมื่อ
กำรลงทนุไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1.ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ.............. 
(1) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 

 

1.ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ.............. 
(1) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บ
ส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 

 

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
18.ข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ : 

 

 18.1. ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้
ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
18.2. ข้อจ ำกดัถือหน่วยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มข้ีอยกเว้นได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จ ำกดัสดัส่วนส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุกำรออมแห่งชำติ 
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำ (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ 
ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เช่น ธนำคำรออมสิน ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเมือ่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลำ
ติดต่อกนัไม่เกินหนึง่ปี เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจำกส ำนกังำเน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็นและ 
 

แก้ไขตำมประกำศ
ที่ ทน.13/2562  
ปรับปรุงเกณฑ์ ที่ 
นจ.(ว) 5/2562 



EP-LTF 

10 
 

 
 

 
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

  สมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ดงักลำ่วเป็นส ำคญั 
      ทัง้นี ้กองทนุรวมดงักลำ่วต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี ้
(1) กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่ข้อจ ำกดั
กำรถือหน่วยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่ึงได้รับจำกกำรลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น
(2) มีกระบวนกำรที่ท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทรำบถึง
กำรมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือเกินกวำ่ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ ซึง่อำจกระทบตอ่
กำรบริหำรจดักำรกองทนุรวมหรือกำรเลิกกองทนุรวมได้ 
18.3. เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดั
กำรถือหน่วยลงทนุ 
    (1)  บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วย
ลงทนุ ในกรณีทีก่ำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกิน
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ 
    (2) กำรจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลในสว่นที่ถือเกินนน้ั เว้นแตใ่นกรณีดงัต่อไปนี ้
     1. กำรเกินสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หน่วยลงทนุมำ
เพิ่มเติม 
     2. กำรเกินสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุตำมข้อ 2 
(ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นที่ถกูจ ำกดัสิทธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของ
แผ่นดิน 
 

แก้ไขตำมประกำศ
ที่ ทน.13/2562  
ปรับปรุงเกณฑ์ ที่ 
นจ.(ว) 5/2562 
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  (ค) ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัท
จดักำรจะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สนิอื่นของ
กองทนุรวม โดยไม่น ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือ 
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของ 
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทง้ั หมดของกองทนุรวม 

 

22. การเลกิกองทุนรวม :  (1)  จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใดๆ 
 
 
 
 
 
(2)  เมื่อมกีำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
 

(1)  จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเป็นจ ำนวนดงันี ้ในวนัท ำกำรใด 
(ก)  ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปหรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รำยย่อย จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำย 
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 10 รำย เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที่มีกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดให้แก่กองทนุบ ำเหน็จบ ำน ำญข้ำรำชกำร หรือกองทนุประกนัสงัคม  
(2)  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก)  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
(ข)  มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนด
ระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำ
ระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั 
ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ ควำมใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้
น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือ
โดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุที่เหลอือยู่ เน่ืองจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม่ีคณุภำพ
และมีสภำพคล่องอย่ำงเพยีงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยูจ่ะไม่ได้รับผลกระ 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม 
ประกำศ                                 
ที่ ทน. 21/2562                         
เร่ือง ข้อผกูพนั
ระหว่ำงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปรับปรุง
เกณฑ์ ที่ นจ.(ว) 
5/2562 
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22.1 เงือนไขในกำรเลิก
กองทนุ : 
 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของ
บริษัทจดักำร เมือ่เลิกกองทนุ
รวม : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ก)  ยุติกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ.................................................. 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
ในกรณีที่กองทนุรวมซึง่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่    
ตำม (2) วรรคหนึ่ง เป็นกองทนุรวมที่มีหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพย์ 
22.1.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกโครงกำรในกรณีที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถน ำเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์
สงูสดุของผุ้ ถือหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
 
(ก)  ยุติกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ................................ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ……….. 
(1)  บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะด ำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไป
ยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรโดยไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อ
กำรเลีย้งชีพอื่นอกีทอดหนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถแจ้งตอ่บริษัทจดักำรกองทนุ
รวมเพื่อโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก ำหนด และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี ้
2.1 เป็นกำรโอนย้ำยตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ำย 
ไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอืน่ที่อยู่ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร
กองทนุรวมเดียวกนั  
2.2 เป็นกำรโอนย้ำยกำรลงทนุภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรกองทนุรวม 
ก ำหนด ทัง้นี ้ในกำรก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วบริษัทจดักำรกองทนุรวมต้อง
ค ำนงึถึงระยะเวลำที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจ้งโอนย้ำยกำร
ลงทนุได้อย่ำงเหมำะสม 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศที ่สน. 
87/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำร
จดักำรกองทนุรวม  
(ฉบบัประมวล) 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

 
 
 

ค)  จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลำ่วนบัแตว่นัท ำกำร
ที่ปรำกฎเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1  หรือตัง่แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม 22.1.2  
22.1.3  หรือ 22.1.4 เพือ่รวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(ง)  ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภำยใน  ภำยใน10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1
หรือตัง่แต่วนัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม ข้อ 22.1.2  22.1.3  หรือ 22.1.4 และเมือ่ได้
ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 

(ค)  จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1  หรือข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื่อ
รวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(ง)  ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1 
หรือข้อ 22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุแล้วตำม (ก) ถึง (ง) ให้ถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

 

16.วิธีกำรค ำนวณ 
ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณ
และกำรประกำศมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วย
ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และวธีิกำร
ด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำ
หนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง : 
 

16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ                     
หน่วยลงทนุ :  

16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ
หน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วใน
ช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนงัสือพมิพ์ หรือกำรประกำศทำง
เว็บไซต์ เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร 
และสถำนที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ ขำย
หน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัท
จดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

 

หมำยเหต:ุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถดตูำรำงแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com 

http://www.innotechasset.com/
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 ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดอนิโนเทคตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ  
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม                        
กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 

เพิ่มข้อควำมต่อไปนีต้่อจำกบทนยิำมค ำวำ่ ผู้มีภำระผกูพนั………… 
 
 
 
 
 
 

มตพิเิศษ หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสีย
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
มตเิสียงข้างมาก หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ปรับปรุงเพิ่มเติม
ค ำจ ำกดัควำม
เพื่อให้เป็นปัจุบนั
ตำมประกำศ         
ที่ สน. 38/2562 
   (ฉบบัที ่14) 
ปรับปรุงเกณฑ์ 
ที่ นจ.(ว)3/2562 

 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถงึ 
(1) เงินฝำก บตัรเงนิฝำก ใบรับฝำกเงนิ เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบัเงินฝำก 

เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก หมำยถงึ 
(1) เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก 

ปรับปรุงเพื่อให้
เป็นไปตำม
ประกำศ  ทน.
20/2562 

9. กำรช ำระคำ่รับซือ้คืน
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วย
หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน: 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอน
กำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก่อน และไม่ถือวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยขัน้ตอนท่ีก ำหนดดงักลำ่วต้องสำมำรถ
ปฏิบตัิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุรำย และบริษัทจดักำร
จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทกุรำยทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนั 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระ
คำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจดักำรจะ
ก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืน
หน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก ำหนด
ดงักล่ำวต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ของ
กองทนุรวมทกุรำย 

ปรับปรุงเพื่อให้
เป็นไปตำม
ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.                
ที่ สน.38/2562          
(ฉบบัที่ 14) 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
19 กำรขอมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำร
จดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไข
วิธีกำรจดักำร 
 
 

19.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร หำกมิได้กระท ำตำมมติโดย
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุนัน้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.5 หำกกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรเป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบักำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทนุ ระยะเวลำ และ/หรือประเภทของ
โครงกำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ต่อเมือ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกทัง้ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ 
คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก่อน 
 

 19.2 บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก็ได้ ทัง้นี ้ส ำนกังำนอำจก ำหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิเพ่ือประโยชน์ใน
กำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได้ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
(2) กำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำให้สิทธิที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำสว่นกำร 
ลงทนุที่สอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ 
(4) กำรค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วย
ลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ(4) 
     กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหนึง่ต้องไม่มีผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอย่ำง
มีนยัส ำคญัหรือประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง    
19.5 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่
มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้
บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงั
ผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้ 
 
 
ทัง้นี ้ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมหรือวิธีกำรจดักำรในเร่ืองที่กระทบสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษ โดยก ำหนดเร่ืองที่มีนยัส ำคญัให้
รวมถึง 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท ำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(2) กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 

ปรับปรุงเกณฑ์ 
ตำมประกำศ 
ที่ นจ.(ว)3/2562 
ที่ สน. 38/2562 
ที่ ทน. 33/2562 
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  (3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมที่มนีโยบำยกำรลงทนุควำมเสี่ยง
และระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่ร้อยละ 5 ของ
ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุในโครงกำร 
(6) กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรประกนั ผู้ประกนั สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ประกนั หรือกำรแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเสียประโยชน์ 
   บริษัทจดักำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได้ โดยถือวำ่ได้รับมติ
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หรือข้อก ำหนดอื่นในท ำนองเดียวกนั ให้กระท ำได้เฉพำะใน
กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ 
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจ
แห่งกฏหมำยดงักลำ่ว 
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำให้
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือวำ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  
ให้ควำมเห็นชอบโดยไม่ต้องมีค ำรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ และไม่ต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองดงักลำ่ว 
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ในกรณี
ดงันี ้ 
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(ก) กำรลดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ค) กำรเพิ่มจ ำนวนผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
(ง) กำรเพ่ิมควำมถ่ีของกำรสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุในแต่ละช่วงเวลำซึง่ไม่กระทบ
ต่อสถำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมอย่ำงมีนยัส ำคญั 
(จ) กำรลดเวลำสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลว่งหน้ำก่อนมีกำรเปิดให้ขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจ
แห่งกฏหมำยดงักลำ่ว 
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนญุำตจำก
ส ำนกังำนแล้ว 
(5) กำรแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยกองทนุ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
16. วิธีกำรช ำระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ : 
 

16.2.1 กอ่นกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัท
จดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่ว
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำกำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ 
 
 

16.2.1 กอ่นกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัท
จดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติพิเศษ 
ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้
กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำกำร
ถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
ในกำรขอควำมเหน็ชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึง่ บริษัทจดักำรจะระบุ
รำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูค่ำของ
ทรัพย์สิน ประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรช ำระหนี ้ 

 



I-EQRMF 

    5 
 

 
 

  
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 

16.3 ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยทกุรำยที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
จำกกำรรับช ำระหนีก้็ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำร
แห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
 

16.3 ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีช่ือใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มพีฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้
จำกกำรช ำระหนีก้็ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำร
แห่งนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

16.4 กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัท
จดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระ
คำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่
ก ำหนดดงักล่ำวต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ของกองทนุรวมทกุรำย 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลำ่ก ำหนด
เท่ำนัน้ 

 

ดชันีชีว้ดั/อ้ำงองิ เกณฑ์มำตรฐำนท่ีจะใช้วดัเพ่ือเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุคอื ดชันี
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ (SET INDEX) เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรเปรียบเทียบ 

ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)                                  
สดัส่วน (%):100.00 

ประกำศอ้ำงอิง 
ที่ กลต.นจ.(ว) 
   29/22561 

15.5 กำรเปลี่ยนแปลง
ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำย 
 

1. กรณีเพิ่มคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี 
 
 
 
 

1. ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีควำมประสงค์จะเรียกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะค ำนงึถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และมีกำร
เปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมอนั
ท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักลำ่ว โดยอย่ำงน้อยจะจดัให้มีกำร
เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และ ณ สถำนทีใ่นกำรซือ้ขำย 
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1.1 บริษัทจดักำรแจ้งให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อย

กวำ่ 60 วนั โดย 
 
 
 
 
 
ก. ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กรณีเพิ่มคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำย ภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี และไม่เกินอตัรำที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร 
2.1 ติดประกำศในที่เปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อทกุ
แห่งของตวัแทนหรือตวัแทนสนบัสนนุ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
2.2 แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง 
 

 หนว่ยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1.1) ในกรณีที่กำรเรียกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำขัน้สงู
ของค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรกองทนุรวม
จะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำร
เรียกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ 
(1.2)  ในกรณีทีก่ำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำขัน้ 
สงูของค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชดัเจนในโครงกำรแล้ว 
วำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถกระท ำกำรดงักลำ่วได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 
5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยที่
เพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำ 
ร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษ 
ย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรกองทนุรวมด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำม (ก) มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรกองทนุรวม
ได้รับมติพิเศษ 
2. ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำรและได้ด ำเนินกำรดงักลำ่วแล้ว บริษัทจดักำร
กองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำกำร
นบัแตว่นัที่มีกำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว  ทัง้นี ้กำรเปิดเผย 
 

แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกำศท่ี                     
สน.21/2562 
ที่ นจ.(ว) 5/2562 
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3.............................................................................................................. 
4. กรณีลดคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ใช้จ่ำย  
4.1 ติดประกำศในที่เปิดเผย ณ ทีท่ ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ติดต่อทกุ
แห่งของตวัแทนหรือตวัแทนสนบัสนนุ ที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
4.2 แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลง 
 

ข้อมลูจะกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลู
ดงักลำ่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวม หรือ ณ สถำนที่
ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรกองทนุรวม และผู้ 
 
สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น 
3.............................................................................................................. 
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน หรือประกำศ
ทำงเว็บไซด์ของบริษัทจดักำร      
     ทัง้นี ้กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรใน 
เร่ืองดงักลำ่วเมือ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมของข้อ 2 
กำรเปลี่ยนแปลงตำมข้อ (1.2) และวรรคสองของข้อ 2 บริษัทจดักำรจะแจ้ง 
ให้ส ำนกังำนงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นบัแตว่นั 
เปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จ่ำยดงักลำ่ว 

 

16. วิธีกำรค ำนวณ 
ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและ
กำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่
มลูค่ำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนั ดงัต่อไปนี ้
(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้
เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนั 
ท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุแตล่ะครัง้ห่ำงกนัยำวกว่ำหนึง่เดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป (ถ้ำมี) ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขำย
หน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 

(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันี ้
(ก)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยให้ประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  ทัง้นี ้
ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร ให้ประกำศ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมด้วย 
2.  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป    
ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่ละครัง้  
ห่ำงกนัเกินกวำ่ 1 เดือน 
3. วนัปรำกฎเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้วำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิหรือมลูค่ำ
หน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยให้ประกำศในวนัท ำกำรถดัไป 

 



I-EQRMF 

    8 
 

 
 

  
เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

20. ข้อก ำหนดอื่น ๆ : 
กำรวำงทรัพย์ 

 20.10 ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็น
อย่ำงอื่น บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะอ้ำงอิงที่อยูข่องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเป็น
ภมูิล ำเนำเพ่ือกำรวำงทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงทรัพย์ 
 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม 
ประกำศ                                    
ที่ สน.23/2562 
(เพิ่มเติม ข้อควำม) 

สว่นที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อ
ทรัพย์สินที่ลงทนุขำดคณุสมบตัิ
หรือกำรลงทนุไม่เป็นไปตำม
อตัรำสว่นกำรลงทนุ 
 

1. ในกรณีทีก่องทนุมีกำรลงทนุ............................................................................ 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และ
วนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
 
3) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว 
 
2. ในกรณีทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุ................................................. 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ         
และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
(4) เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วน...................... 
จดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัที่ มกีำรแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมีกำรลงทนุ........................................................................... 
(1)  จัดท ำรำยงำน โดยระบุอำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดงักล่ำว และสำเหตุที่ ไม่
สำมำรถด ำรงอำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุดงักลำ่วตำมที่ก ำหนด รวมทัง้จดัส่งตอ่
ส ำนกังำน และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือ คณะกรรมกำรกองทนุส ำรองเลีย้ง
ชีพ แล้วแตก่รณี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจน
จัดเก็บส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว้ที่บริษัทจดักำร 
(3) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว 
 
2. ในกรณีทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุ............................................. 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ  และ
วนัที่ทรัพย์สินขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนต่อผู้ดแูลผลประโยชน์หรือ
คณะกรรมกำร  กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ แล้วแตก่รณี ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
เกิดกรณีดงักลำ่ว  ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
(4) เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วน...................... 
จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ มีกำรแก้ไขจนเป็นไปตำม
อตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้ 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศ                
ที่ ทน. 20/2562           
(ฉบบัที่12)             
ปรับปรุงเกณฑ์ 
ที่ นจ.(ว) 6/2562 

สว่นที่ 6: กำรด ำเนินกำรเมื่อ
กำรลงทนุไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทนุตำมกำร
จดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1.ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ.............. 
(1) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
 

1.ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ.............. 
(1) จดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในภำยใน 
3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้
ที่บริษัทจดักำร 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
18.ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ 
: 
 

 18.1. ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่
ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม 
18.2. ข้อจ ำกดัถือหน่วยลงทนุตำมข้อ 1 ให้มข้ีอยกเว้นได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จ ำกดัสดัส่วนส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุกำรออมแห่งชำติ 
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำ (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ 
ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เช่น ธนำคำรออมสิน ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มลูนธิิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอื่นที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเมือ่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลำ
ติดต่อกนัไม่เกินหนึง่ปี เว้นแตไ่ด้รับผ่อนผนัจำกส ำนกังำเน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็นและ 
สมควรโดยพิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ดงักลำ่วเป็นส ำคญั 
      ทัง้นี ้กองทนุรวมดงักลำ่วต้องมีลกัษณะครบถ้วนดงัต่อไปนี ้

แก้ไขตำมประกำศ
ที่ ทน.13/2562  
ปรับปรุงเกณฑ์ ที่ 
นจ.(ว) 5/2562 
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  (1) กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่ข้อจ ำกดักำร

ถือหน่วยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจำก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่ึงได้รับจำกกำรลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น 
    (2) มีกระบวนกำรที่ท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทรำบถึง
กำรมีผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือเกินกวำ่ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ ซึง่อำจกระทบตอ่กำร
บริหำรจดักำรกองทนุรวมหรือกำรเลิกกองทนุรวมได้ 
18.3. เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำร
ถือหน่วยลงทนุ 
    (1)  บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำร
ถือหน่วยลงทนุ 
    (2) กำรจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ จะถกูจ ำกดัสิทธิรับเงินปันผลในสว่นที่ถือเกินนน้ั เว้นแตใ่นกรณีดงัต่อไปนี ้
     1. กำรเกินสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจำกกำรได้หน่วยลงทนุมำเพ่ิมเติม 
     2. กำรเกินสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุตำมข้อ 2 
(ข) บริษัทจดักำรจะยกเงินปันผลสว่นที่ถกูจ ำกดัสิทธิตำม (ก) ให้เป็นรำยได้ของ
แผ่นดิน 
(ค) ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน บริษัทจดักำร
จะจดัท ำบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลำ่วออกจำกทรัพย์สินอื่นของกองทนุรวม 
โดยไม่น ำมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทง้ั หมดของกองทนุรวม 
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22. การเลกิกองทุนรวม :  (1)  จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใดๆ 
 
 
 
 
 
(2)  เมื่อมกีำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมตลำดเงิน และกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
 

(1)  จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเป็นจ ำนวนดงันี ้ในวนัท ำกำรใด 
(ก)  ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปหรือกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุ 
ที่มิใช่รำยย่อย จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำย 
(ข) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 10 รำย เว้นแต่เป็นกองทนุรวมที่มีกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดให้แก่กองทนุบ ำเหน็จบ ำน ำญข้ำรำชกำร หรือกองทนุประกนัสงัคม  
(2)  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก)  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
(ข)  มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร 
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุ ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุเท่ำนัน้ ควำมใน (2) วรรคหนึง่ มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิก
กองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุที่เหลอือยู่ เน่ืองจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือทีม่ีคณุภำพและ
มีสภำพคลอ่งอยำ่งเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระ 
ทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
ในกรณีที่กองทนุรวมซึง่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ตำม (2) 
วรรคหนึง่ เป็นกองทนุรวมที่มีหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำด 
หลกัทรัพย์ 
 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม 
ประกำศ                                 
ที่ ทน. 21/2562                         
เร่ือง ข้อผกูพนั
ระหว่ำงผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปรับปรุง
เกณฑ์             
ท่ีนจ.(ว) 5/2562 
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22.1 เงือนไขในกำรเลิกกองทนุ  
 
 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัท
จดักำร เมื่อเลิกกองทนุรวม : 
 

 
 
 
 
(ก)  ยุติกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ.................................................. 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค)  จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลอือยู่ของกองทนุเปิดดงักลำ่วนบัแตว่นัท ำ
กำรที่ปรำกฎเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1  หรือตัง่แตว่นัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม 22.1.2   
 

22.1.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกโครงกำรในกรณีที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถน ำเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผุ้ ถือหน่วยลงทนุตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
 
(ก)  ยุติกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ................................ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ……….. 
(1)  บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะด ำเนินกำรโอนย้ำยกำรลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงั
กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรโดยไม่เก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(2)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะโอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำร
เลีย้งชีพอื่นอกีทอดหนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถแจ้งต่อบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อ
โอนย้ำยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอื่นที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุก ำหนด 
และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถ้วนดงันี ้
2.1 เป็นกำรโอนย้ำยตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ำย 
ไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอืน่ที่อยู่ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรกองทนุ
รวมเดียวกนั  
2.2 เป็นกำรโอนย้ำยกำรลงทนุภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรกองทนุรวม 
ก ำหนด ทัง้นี ้ในกำรก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วบริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องค ำนงึถึง
ระยะเวลำที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะสำมำรถด ำเนินกำรเพ่ือแจ้งโอนย้ำยกำรลงทนุได้อย่ำง
เหมำะสม 
(ค)  จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลอือยูข่องกองทนุรวมเปิดดงักลำ่วภำยใน 5 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1  หรือข้อ 22.1.2 หรือ 22.1.3 เพื่อรวบรวมเงิน 
 

แก้ไขเพิ่มเติมตำม
ประกำศที ่สน. 
87/2558 
เร่ือง  หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำร
จดักำรกองทนุรวม  
(ฉบบัประมวล) 
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เร่ือง ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
 22.1.3 หรือ 22.1.4 เพือ่รวบรวมเงนิเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วย

ลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
(ง)  ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภำยใน  ภำยใน10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1.1
หรือตัง่แต่วนัท ำกำรที่ปรำกฎเหตตุำม ข้อ 22.1.2  22.1.3  หรือ 22.1.4 และเมือ่ได้
ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

เท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตั ิ
(ง)  ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1.1 หรือข้อ 
22.1.2 22.1.3 หรือ 22.1.4 และเมือ่ได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้ว
ตำม (ก) ถึง (ง) ให้ถือวำ่เป็นกำรเลกิกองทนุรวมนัน้ 

 

16.วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ
ในกำรค ำนวณและกำรประกำศ
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่
ยลงทนุไม่ถกูต้อง : 
 

16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ                     
หน่วยลงทนุ :  

16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วย
ลงทนุ :  
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วใน
ช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนงัสือพมิพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ 
เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่
ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ ขำยหนว่ยลงทนุ เว้นแต่
ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลำ่วด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

 

หมำยเหต:ุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถดตูำรำงแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com 
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