ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว (EP-LTF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการ
ได้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการข้างต้น สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สานักงาน”) ได้พิจารณาให้
เห็ น ชอบเป็ น การทั่ว ไป เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ การด าเนิ น การของบริษั ท จัดการ และเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามประกาศของสานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ทั้ ง นี ้ ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ท่ี บ ริ ษั ท จั ด การโทร. 02-624-6333 และเว็ บ ไซต์บ ริ ษั ท จั ด การ
www.innotechasset.com
การแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดังกล่าว ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดเอคควิตโี้ ปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
หัวข้อ
5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก:

ข้อมูลเดิม
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้
หน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือ ในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้วปรากฏ
ว่าโครงการไม่สามารถจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษัท
จัดการจะได้รบั อนุญาตให้ดาเนินโครงการต่อไปได้

ข้อมูลใหม่
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรกหากปรากฏว่าเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมครัง้ แรกแล้ว กองทุนรวมมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่เป็ นการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีที
เอฟตามประกาศการลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ ทน.58/2563
(ฉบับที่ 8)

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก:

6.2.5 การหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนชั่วคราว ข้อกาหนดและข้อจากัดในการจัดสรรหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทาให้การ
ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ปรับปรุงเพื่อให้ เป็ นไป
ตามประกาศ ที่ ทน.
62/2563 (ฉบับที่ 10)

17.6 ผู้สอบบัญชี

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นาย พจน์ อัศวสันติชยั
นาย พิชยั ดัชณาภิรมย์
นางสาว จันทรา ว่องศรีอดุ มพร
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชัน้ 22 เลขที่ อาคารว่องวานิช ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2645-0107-9 โทรสาร : 0-2645-0110

6.2.5 การหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนชั่วคราว ข้อกาหนดและข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี)
รายการข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง อย่างน้อยต้องมีขอ้ กาหนดแสดงว่าหากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า หนึ่งในสาม ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวม
ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020

ส่วนข้อผูกพัน
3. ผู้สอบบัญชี:

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง
กับการดาเนินการของ
บริษัทจัดการ
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13.4 ข้อจากัดการโอน
หน่วยลงทุน
18. ข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนและ
ข้อจากัดในการใช้สิทธิ
ออกเสียง
(ถ้ามี):

นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ที่อยู่ เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
100/72 ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10320
โทร 02-645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110

นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020

นาย พจน์ อัศวสันติชยั
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-25878080

นายเทอดทอง เทพมังกร
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020

นาย พิชยั ดัชณาภิรมย์
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-25878080

นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020

นางสาว จันทรา ว่องศรีอดุ มพร
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-25878080

นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
บริษัท พีวี ออดิท จากัด
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020
หน่วยลงทุนทัง้ หมดที่มีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที่กาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”

ชนิดหน่วยลงทุนที่จดั ตัง้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจถูกปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทุน
เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
18.1 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละ
กองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม
18.2 ข้อจากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ที่ ทน. 61/2563
(ฉบับที่ 4)
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า หนึ่งในสาม ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้น ประกาศ ที่ สน.49/2563
แต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วย
(ฉบับที่ 22)
ลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จากัดสัดส่วนสาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตา (ก) ถึง (ฉ)
(ฌ) นิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับ
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ
หรือวัด เป็ นต้น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่
เกินหนึ่งปี เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงาเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่วั ไปที่
พึงได้รบั จากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
(2) มีกระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจได้วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรบั เงินปันผลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะ
ถูกจากัดสิทธิรบั เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
3

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ
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(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน บริษทั จัดการจะ
จัดทาบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่
นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
20. ข้อกาหนดอื่นๆ
20.9………………………………………
ยกเลิกข้อจากัดการถือ
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียบงของ
ของกองทุนรวมและหน้าที่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
ของบริษัทจัดการ
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน้ ให้มีจานวนไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย ได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ นภายในสองเดือนนับแต่วนั ทีป่ รากฏกรณีดงั กล่าว หรือ
ดาเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ ทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ

ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ เว้นแต่ประกาศกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษัทจัดการ

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ที่ สท.1/2563
(ฉบับที่ 2)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com

4

