ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (I-EQRMF)
กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุน้ ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)
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 3 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (I-EQRMF)
หัวข้อ
5. การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้ง
แรก:

ข้อมูลเดิม
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน
ที่เสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติ
โครงการ เนื่องจากเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้วปรากฏว่า โครงการไม่สามารถจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทัง้ นี ้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะได้รบั อนุญาตให้ดาเนินโครงการ
ต่อไปได้

6. การเสนอขาย
ภายหลังการ
เสนอขายครั้ง
แรก:

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1) รับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตามจานวนทัง้ หมดที่มีคาสั่งซือ้ ในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว้นแต่กรณี
ตามข้อ 6.2.4 ข้อ 6.2.5 ข้อ 11 หรือข้อ 12 และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาต หรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่อาจทาให้บคุ คลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน
6.2.4 ข้อจากัดในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ก)..........................................................
ข) ..........................................................
ค.) คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน จะมีผลให้บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่บคุ คลใดที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน

ข้อมูลใหม่
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่ผจู้ องซือ้
หน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรกหากปรากฏว่าเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง้ แรกแล้ว กองทุนรวมมีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่
เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุน
รวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.2.3 การจัดสรรหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศ ทน.
58/2563 (ฉบับที่ 8)

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศ ทน.
57/2563

6.2.4 ข้อจากัดในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ก) ..........................................................
ข) ..........................................................

ข้อกาหนดและข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะทาให้การถือหน่วย
ลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษัทจัดการ
1

17.6 ผู้สอบบัญชี

20. ข้อกาหนด
อื่น ๆ:

ส่วนข้อผูกพัน
2. ผู้ดูแล
ผลประโยชน์:

3. ผู้สอบบัญชี:

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นาย วิชยั รุจิตานนท์
นาย บรรจง พิชญประสาธน์
นางสาว เทอดทอง เทพมังกร
20.8………………………………………
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียบงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ให้มีจานวนไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ นภายในสองเดือนนับแต่
วันที่ปรากฏกรณีดงั กล่าว หรือดาเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ ทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่
ของบริษัทจัดการ
สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดผชอบ:
(21) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
โดยบริษัทจัดการมีหน้าทีส่ ่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(22) ดาเนินการอื่น ..........................................................
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

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นางสาวชมภูนชุ แซ่แต้
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นายเทอดทอง เทพมังกร
20.8………………………………………
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

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

ปรับปรุงแก้ไขชื่อ
ผูส้ อบบัญชีให้ถกู ต้อง

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศ ทน.
57/2563

ปรับปรุงหัวข้อใหม่

(21) ดาเนินการอื่น ๆ ................................................
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

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินการของบริษัท
จัดการ

2

นาย พจน์ อัศวสันติชยั
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080

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

นาย พิชยั ดัชณาภิรมย์
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080

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

นางสาว จันทรา ว่องศรีอดุ มพร
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080

18. ข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุน

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
18.1 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้อง 18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี):
ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
หน่วยลงทุนทัง้ หมดที่มีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที่กาหนด
18.2 ข้อจากัดถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 ให้มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
(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 คับต้องเสีย

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไป
ตามประกาศ ทน.
61/2563 (ฉบับที่ 4)

3

ภาษีเงินได้นิติบคุ คล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็ นต้น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 เป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี
เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงาเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวม
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีลกั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้อง
มิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่วั ไปที่พึงได้รบั จากการลงทุน เช่น
เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
(2) มีกระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจได้วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิก
กองทุนรวมได้
18.3. เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรบั เงินปันผลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจากัด
สิทธิรบั เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนัน ้ เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถกู จากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน บริษทั จัดการจะจัดทาบัญชี
และแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ น
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้
หมดของกองทุนรวม
หมายเหตุ: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)
หัวข้อ
5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก:

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก:

ข้อมูลเดิม
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก:
5.2.3 ..................................................
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน.........
1. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สานักสีลม 001-1-32056-2
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
168-3-00235-4
3. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ 101-3-39818-3
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สุรวงศ์ 023-6-06624-2
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ซิลลิคเฮ้าส์ 03-0-00078-2
6. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)สนญ.อาคารคิวเฮ้าส์ 889-1-01076-1
7. ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)อาคารสาทรซิตี ้ 004-1-05497-4
8. ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) สีลมคอมเพล็ก261-3-00955-0
(4) การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน.................
(4.1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการจะยุติการ
จาหน่ายหน่วยลงทุนและถือว่าการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวมนัน้ สิน้ สุดลง และบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว
6.2.4 ข้อจากัดในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่าการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดอาจมีผลทาให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนบุคคลนัน้ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ถือหน่วยลงทุน
เกินกว่า หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ข้อมูลใหม่
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก:
5.2.3...............................
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน.........
1. ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สานักสีลม 001-1-32056-2
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ถ. สีลม (ซีพี ทาวเวอร์)
168-3-00235-4
3. ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ 101-3-39818-3
4. ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สุรวงศ์ 023-6-06624-2
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ซิลลิคเฮ้าส์ 03-0-00078-2

(4) การคืนเงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
(4.1) เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว
ให้การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง หากปรากฏว่าเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรกแล้ว กองทุนรวมมีการจาหน่ายหน่วย
ลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศการลงทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าว
6.2.4 ข้อจากัดในการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ น
การรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผู้
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตาม
ข้อความสงวนสิทธิที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการ ทัง้ นี ้ รายการ
ทัง้ 3 ธนาคารได้ยกเลิกและไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทุนใช้บริการ ดังนัน้
การแก้ไขโครงการจึงไม่ส่งผล
กระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.58/2563 (ฉบับที่ 8)

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563
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13. เงื่อนไขและ
ข้อจากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วย
ลงทุน:

14.3 กาหนดเวลา
วิธีการ และข้อจากัดใน
การจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน:
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือพิจารณาเห็นว่า
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดอาจมีผลทาให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
บุคคลนัน้ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1)...........................................................
(2)...........................................................
3. -ไม่มี20.8 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
และดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ให้มีจานวนไม่
เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมนัน้ ภายในสอง
เดือนนับแต่วนั ทีป่ รากฏกรณีดงั กล่าวหรือดาเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
หรือของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563

ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
(1)..............................................................
(2)..............................................................
(3) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ สน.9/2563

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563

20.9 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม แต่ละชนิดยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคล ดังนี ้
(ก) กองทุน ดังนี ้
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุน
ตามข้อ 1. ถึงข้อ 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตามข้อ 1. ถึงข้อ 7.
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ โดยเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (Omnibus
Account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังนี ้
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่หรือผูด้ แู ลสภาพคล่องที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ แู ลสภาพคล่อง” ตามข้อ (2) (ก) หมายความถึงผูล้ งทุนรายใหญ่และ
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง ตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ และการจัดการกองทุนรวมอีที
เอฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุน ที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” หมายถึง
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตามข้อ 1. และข้อ 2.
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลา
ติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวเป็ น
สาคัญ
(ง) กองทุนรวมที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
1. การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ต้องมิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่วั ไปทีพ่ ึงได้รบั จากการ
ลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
2. มีกระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจได้ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถู้ ือหน่วย
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ส่วนข้อผูกพัน
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน:

ลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือ
การเลิกกองทุนรวมได้
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัท
จัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ” บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(omnibus account) ต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

15. กาหนดเวลา วิธีการ
และข้อจากัดในการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน:

ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
1...........................................................
2...........................................................
3. -ไม่มี-

18. ข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน:
18.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมยกเว้นในกรณีดงั ต่อไปนี ้
18.2 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 ให้มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
(ก) กองทุนดังนี ้
1) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2) กองทุนประกันสังคม
3) กองทุนการออมแห่งชาติ
4) กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
7) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนตาม (1) ถึง (6)
8) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (1) ถึง (7)
(ข) นิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง ข้อ 18.2 (1) (ก) ซึ่ง
ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้อง

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ:
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามข้อ “วิธีการแก้ไข
โครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” บริษทั จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ไม่นบั คะแนนเสียง
ตามที่ได้มีการกาหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวมว่าจะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนเพียงใดของกองทุน
รวมนัน้
ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล
1..............................................................
2..............................................................
3. บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่ผลู้ งทุนสามารถเข้าถึงได้
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี):
หน่วยลงทุนทัง้ หมดที่มีขอ้ จากัดในการใช้สิทธิออกเสียงตามที่กาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ สธ.53/2563 (ฉบับที่ 2)
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ สน.9/2563

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.62/2563 (ฉบับที่ 10)
ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตาม
ประกาศ ทน.57/2563
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เสียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็ นการ
ลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่เป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่หรือผูด้ แู ลสภาพคล่อง
ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้ แู ลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ให้หมายความถึง ผูล้ งทุนรายใหญ่และ
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง ตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ และการจัดการกองทุนรวมอีที
เอฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” ให้หมายความดังนี ้
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม 1. และ 2.
(ค) กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลา
ติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรโดย
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
18.3 กองทุนรวมที่จะได้รบั การยกเว้นตามข้อ 18.2 (2) ต้องมีลกั ษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุน ต้องมิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่วั ไปที่พึงได้รบั จาก
การลงทุน เช่น เงินปั นผลหรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
(2) มีกระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจได้วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผถู้ ือหน่วย
ลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวม
หรือการเลิกกองทุนรวมได้
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19. หลักเกณฑ์และ
ทัง้ นี ้ ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียง
วิธีการในการขอมติของ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี กล่าวคือ กรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ผู้ถือหน่วยลงทุน:
ข้อจากัด การถือหน่ ว ยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เช่น บริษัทจัดการ
กองทุนจะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้ นในส่วนที่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดรวมในจานวนเสียงในการขอมติในเรื่อง ดังกล่าว
22.1 เงื่อนไขในการเลิก 22.1.6…………………………………………………………………….
กองทุน:
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุน
รวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวมนัน้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(2) ในกรณีที่ปรากฎพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดาเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู ้
เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุน
ของบุค คลใดหรือกลุ่มบุค คลเดี ยวกัน ใดที่ป ระสงค์จะถือหน่ วยลงทุนเกินกว่ าหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป

ทัง้ นี ้ ในการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่
นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด หน่วยลงทุนทัง้ หมดที่มีขอ้ จากัดใน
การใช้สิทธิออกเสียงตามที่กาหนดในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ
ทน.61/2563 (ฉบับที่ 4)

22.1.6…………………………………………………………………….
(1) ให้การอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง หากปรากฏว่าเมื่อสิน้ สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรกแล้ว กองทุนรวมมีการจาหน่าย
หน่วยลงทุนให้ผลู้ งทุนได้ไม่ถึง 35 ราย เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่กาหนดนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอีทีเอฟตาม
ประกาศการลงทุน
(2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณี
ตามข้อ (1) ภายใน 15 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

ปรับปรุงเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ
ทน.58/2563 (ฉบับที่ 8)

หมายเหตุ: ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดูตารางแก้ไขรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.innotechasset.com
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