
 
 

 
ประกาศ การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการ  
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (I-EQRMF) 

กองทุนเปิดอินโนเทค หุน้ไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (I-SEQS) 
 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั (“บรษิัทจดัการ”) ขอเรียนแจง้ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุทราบว่า บรษิัทจดัการ
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ   
 

การแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการขา้งตน้  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ส านักงาน”)  ไดพ้ิจารณาให้
เห็นชอบเป็นการทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการของบริษัทจัดการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  
 

ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บริษัทจัดการโทร. 02-624-6333 และเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
www.innotechasset.com   

 
การแกไ้ขขอ้มลูเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดงักล่าว ใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 
             บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
                             ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถ.สีลม  
                             แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 
 
 
 

http://www.innotechasset.com/
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (I-EQRMF) 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 
5. การเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ัง
แรก: 
 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ
ที่เสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน หรือในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งยตุิ
โครงการ เนื่องจากเม่ือสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ปรากฏวา่ โครงการไม่สามารถจ าหน่าย
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทัง้นี ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะไดร้บัอนญุาตใหด้ าเนินโครงการ
ต่อไปได ้

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ 
     บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้
หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรกหากปรากฏว่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมครัง้แรกแลว้ กองทนุรวมมีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่
เป็นการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทนุในลกัษณะของกองทนุ
รวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทนุ  
     บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ทน.
58/2563 (ฉบบัที่ 8) 
 
 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการ
เสนอขายคร้ัง
แรก: 
 
 
 
 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
6.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
1) รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสั่งซือ้ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเวน้แต่กรณี
ตามขอ้ 6.2.4 ขอ้ 6.2.5 ขอ้ 11 หรือขอ้ 12  และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาต หรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่อาจท าใหบ้คุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุ 
 
6.2.4 ขอ้จ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ก).......................................................... 
ข) .......................................................... 
ค.) ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ จะมีผลใหบ้คุคลใดหรือกลุ่มบคุเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุ เวน้แต่บคุคลใดที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
 
ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุที่จะท าใหก้ารถือหน่วย
ลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจดัการ 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
6.2.3 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 
6.2.4 ขอ้จ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ก) .......................................................... 
ข) .......................................................... 
 
 
 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ทน.
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2 
 

17.6 ผู้สอบบัญชี นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย อธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
นาย วิชยั รุจิตานนท ์
นาย บรรจง พิชญประสาธน ์
นางสาว เทอดทอง เทพมงักร 

นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นางสาวชมภนูชุ แซ่แต ้     
นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ    
นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั      
นายเทอดทอง เทพมงักร                                                                       

ปรบัปรุงแกไ้ขชื่อ
ผูส้อบบญัชีใหถ้กูตอ้ง 

20. ข้อก าหนด
อ่ืน ๆ: 
 

20.8……………………………………… 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสียบงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ใหมี้จ านวนไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ย ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้นภายในสองเดือนนบัแต่
วนัที่ปรากฏกรณีดงักล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่
ของบริษัทจดัการ 

20.8……………………………………… 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ทน.
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ส่วนข้อผูกพัน 
2. ผู้ดูแล
ผลประโยชน:์ 
 
 
3. ผู้สอบบัญชี: 
 

สิทธิหนา้ทีแ่ละความรบัผิดผชอบ: 
(21) รบัรองผลการนบัมติในการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินรอ้ยละ 60 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ  
โดยบริษัทจดัการมีหนา้ทีส่่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน ์
(22) ด าเนินการอ่ืน .......................................................... 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ 22 เลขที่ อาคารว่องวานิช ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320 
โทรศพัท ์: 0-2645-0107-9 โทรสาร : 0-2645-0110 
 
นาย อธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
ที่อยู่ เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพฯ 10320 
โทร 02-645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 

 
 
 
 
(21) ด าเนินการอ่ืน ๆ ................................................ 
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 
 
นางสาวชมภนูชุ แซ่แต ้     
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 
 

ปรบัปรุงหวัขอ้ใหม ่
 
 
 
 
ปรบัปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินการของบริษัท
จดัการ 
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นาย พจน ์อศัวสนัติชยั 
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-8080 
 
 
 
นาย พิชยั ดชัณาภิรมย ์
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-8080 
 
 
 
นางสาว จนัทรา ว่องศรีอดุมพร 
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-8080 

นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ    
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 
 
นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั    
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020                 
 
นายเทอดทอง เทพมงักร  
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020                                       

18. ข้อจ ากัดการ
ถือหน่วยลงทุน 

18.1 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือไดใ้นแตล่ะกองทนุรวมตอ้ง
ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
18.2 ขอ้จ ากดัถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณียกเวน้ใหถ้ือหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแห่งชาติ 
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
(ช) กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตา (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสีย

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุและขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี):  
หน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงตามที่ก าหนด 
ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ทน.
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หมายเหต:ุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแกไ้ขรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเพ่ิมเติมไดท้ี่  www.innotechasset.com 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นตน้ 
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี 
เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังาเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโ์ดยรวม
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 
ทัง้นี ้กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ตอ้ง
มิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปที่พึงไดร้บัจากการลงทนุ เช่น 
เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้ 
(2) มีกระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถึงการมีผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ที่ถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุรวมหรือการเลิก
กองทนุรวมได ้
18.3. เง่ือนไขเกี่ยวกบัสิทธิของผูถ้ือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือ
หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่มีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
 
(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดั
สิทธิรบัเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนนั ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถกูจ ากดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน 
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน บริษทัจดัการจะจดัท าบญัชี
และแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรพัยส์ินอ่ืนของกองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็น
มลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวม 
(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทงั ้
หมดของกองทนุรวม 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

  กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) 
หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก: 

 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก: 
5.2.3 .................................................. 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน......... 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกัสลีม 001-1-32056-2  
2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร)์ 
    168-3-00235-4  
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 101-3-39818-3  
4. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สรุวงศ ์023-6-06624-2  
5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซิลลิคเฮา้ส ์03-0-00078-2 
6. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)สนญ.อาคารควิเฮา้ส ์889-1-01076-1  
7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)อาคารสาทรซิตี ้004-1-05497-4  
8. ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สลีมคอมเพล็ก261-3-00955-0 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก: 
5.2.3............................... 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน......... 
1. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกัสลีม 001-1-32056-2  
2. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร)์ 
    168-3-00235-4  
3. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 101-3-39818-3  
4. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สรุวงศ ์023-6-06624-2  
5. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ซิลลิคเฮา้ส ์03-0-00078-2 

ปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งตาม
ขอ้ความสงวนสิทธิที่ระบใุน
รายละเอียดโครงการ ทัง้นี ้รายการ
ทัง้ 3 ธนาคารไดย้กเลิกและไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุใชบ้ริการ ดงันัน้ 
การแกไ้ขโครงการจึงไม่ส่งผล
กระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 

(4) การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ................. 
(4.1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ หากปรากฏว่าจ าหน่าย
หน่วยลงทนุใหป้ระชาชนไดไ้ม่ถึง 35 ราย หรือมีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะยตุิการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุและถือว่าการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง และบริษัท
จดัการจะแจง้ใหส้  านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(4) การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ 
(4.1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ 
 ใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง หากปรากฏว่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรกแลว้ กองทนุรวมมีการจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ที่ก าหนดนโยบายการลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทนุ 
        บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุดงักลา่ว 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.58/2563 (ฉบบัที่ 8) 
 
 
 
 
 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
คร้ังแรก: 
 

6.2.4 ขอ้จ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่เพื่อเป็นการรกัษา
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมหรือของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือพิจารณาเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนัใดอาจมีผลท าใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุบคุคลนัน้หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่า หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่เสนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตเ่พียงบางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

6.2.4 ขอ้จ ากดัในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่เพื่อเป็น
การรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวมหรือของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563  
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13. เง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วย
ลงทุน: 
  

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวมหรือของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือพิจารณาเห็นว่า
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดอาจมีผลท าใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
บคุคลนัน้หรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ถอืหน่วยลงทนุเกินกว่า 1ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่เสนอ
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่เพียง
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวม
หรือของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่เพียง
บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563  
 

14.3 ก าหนดเวลา 
วิธีการ และข้อจ ากัดใน
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน: 

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1)........................................................... 
(2)........................................................... 
3. -ไม่มี- 

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1).............................................................. 
(2).............................................................. 
(3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยเปิดเผยขอ้มลูผ่าน
ช่องทางที่ผูล้งทนุสามารถเขา้ถึงได ้ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ สน.9/2563 

20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
 

20.8 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสาม 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ใหมี้จ านวนไม่
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภายในสอง
เดือนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าวหรือด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัทีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 
 
20.9 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม แต่ละชนิดยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นบคุคล ดงันี ้
(ก) กองทนุ ดงันี ้ 
1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุการออมแห่งชาติ  
4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

 
 
 
 
 
 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563  
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6. กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป  
7. กองทนุอ่ืนใดที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
ตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 6.  
8. กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะตามขอ้ 1. ถึงขอ้ 7.  
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ติิบคุคล  
(ค) บคุคลซึ่งลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศ โดยเป็นการ
ลงทนุในต่างประเทศของผูล้งทนุที่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus 
Account)  
(ง) บคุคลอ่ืนที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ดงันี ้ 
(ก) กองทนุรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญห่รือผูด้แูลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ  
“ผูล้งทนุรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) หมายความถึงผูล้งทนุรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เกี่ยวกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทนุรวมอีที
เอฟ  
(ข) กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่มีการรบัโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทนุ ที่รองรบัการรบัโอนเงินดงักล่าว  
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” หมายถึง  
1. เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
2. เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน  
3. ผลประโยชนอ์นัเกิดจากเงินตามขอ้ 1. และขอ้ 2.  
(ค) กรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลา
ติดต่อกนัไม่เกิน 1 ปี เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวเป็น
ส าคญั 
(ง) กองทนุรวมที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
1. การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปทีพ่ึงไดร้บัจากการ
ลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้  
2. มีกระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถึงการมีผูถ้ือหน่วย 
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ลงทนุที่ถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุรวมหรือ
การเลิกกองทนุรวมได ้

ส่วนข้อผูกพัน 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน: 

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจัดการ โดยบริษัท
จดัการจะท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ “วิธีการแกไ้ขโครงการหรือแกไ้ขวิธีการ
จัดการ” บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(omnibus account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ: 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 
โดยบริษัทจดัการจะท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้ “วิธีการแกไ้ข
โครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ” บริษทัจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ไม่นบัคะแนนเสียง
ตามที่ไดมี้การก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุ
รวมว่าจะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุเพียงใดของกองทนุ
รวมนัน้ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ สธ.53/2563 (ฉบบัที่ 2) 
ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563  
 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ 
และข้อจ ากัดในการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน: 

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
1........................................................... 
2........................................................... 
3. -ไม่มี- 

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
1.............................................................. 
2.............................................................. 
3. บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล โดยเปิดเผยขอ้มลูผ่าน
ช่องทางที่ผูล้งทนุสามารถเขา้ถึงได ้ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ สน.9/2563 

18. ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ: 
18.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
18.2 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 18.1 ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้
(ก) กองทนุดงันี ้
1) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
2) กองทนุประกนัสงัคม 
3) กองทนุการออมแห่งชาติ 
4) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
5) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6) กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
7) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (1) ถึง (6) 
8) กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะตาม (1) ถึง (7) 
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง ขอ้ 18.2 (1) (ก) ซึ่ง
ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้ง 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุและขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี):  
หน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงตามที่ก าหนด 
ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.62/2563 (ฉบบัที่ 10) 
ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563  
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 เสียภาษีเงินไดน้ิตบิคุคล 
(ค) บคุคลซึ่งลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการ
ลงทนุในต่างประเทศของผู ้
ลงทนุที่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
(ง) บคุคลอ่ืนที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้
(ก) กองทนุรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญห่รือผูด้แูลสภาพคล่อง
ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
“ผูล้งทนุรายใหญ”่ และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ใหห้มายความถึง ผูล้งทนุรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่เกี่ยวกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทนุรวมอีที
เอฟ 
(ข) กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่มีการรบัโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทนุที่รองรบัการรบัโอนเงินดงักล่าว 
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ใหห้มายความดงันี ้
1. เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2. เงินที่กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนต่อเนื่องจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืน 
3. ผลประโยชนอ์นัเกิดจากเงินตาม 1. และ 2. 
(ค) กรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลา
ติดต่อกนัไม่เกินหนึ่งปี เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
พิจารณาถึงประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 
18.3 กองทนุรวมที่จะไดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ 18.2 (2) ตอ้งมีลกัษณะครบถว้น ดงัต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุ ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปที่พึงไดร้บัจาก
การลงทนุ เช่น เงินปันผลหรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้ 
(2) มีกระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถึงการมีผูถ้ือหน่วย
ลงทนุที่ถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจดัการกองทนุรวม
หรือการเลิกกองทนุรวมได ้
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หมายเหต:ุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแกไ้ขรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเพ่ิมเติมไดท้ี่ www.innotechasset.com 

19. หลักเกณฑแ์ละ
วิธีการในการขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน: 

ทัง้นี ้ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในเร่ืองใดๆ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียง
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบริษัทจดัการ เช่น บริษัทจดัการ
กองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสียงในการขอมติในเรื่อง ดงักล่าว  

ทัง้นี ้ในการขอมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในเร่ืองใด ๆ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่
นบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด หน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีขอ้จ ากดัใน
การใชส้ิทธิออกเสียงตามที่ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัท
จดัการกองทนุรวม 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ทน.61/2563 (ฉบบัที่ 4) 

22.1 เง่ือนไขในการเลิก
กองทุน: 

22.1.6……………………………………………………………………. 
(1) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุ 
รวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ 
กองทนุรวมนัน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศก าหนด 
(2) ในกรณีที่ปรากฎพฤติการณว์่าบริษัทจดัการด าเนินการใดๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้
เห็นหรือตกลงกบับุคคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะที่แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 

22.1.6……………………………………………………………………. 
(1) ใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง หากปรากฏว่าเม่ือสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรกแลว้ กองทนุรวมมีการจ าหน่าย
หน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมอีทีเอฟตาม
ประกาศการลงทนุ 
(2) ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี
ตามขอ้ (1) ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
ทน.58/2563 (ฉบบัที่ 8) 
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