
 

 

ประกาศแก้ไขเพิม่เติมโครงการ 

กองทุนเปิด เอสเคเอฟเอม็ แม่โขง (SMF) 

 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเมน้ท์ จาํกัด ในฐานะบริษทัจดัการของกองทุนเปิด      

เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง (SMF) ขอประกาศการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด เอสเคเอฟเอ็ม แม่โขง (SMF)         

จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นการทัว่ไป  
  

อา้งถึง 1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี สน. 21/2562 เร่ือง หลักเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุน

ประเภทสถาบนัและกองทุนส่วนบุคคล (ฉบบัท่ี 12) 

 2. ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 23/2562 เร่ือง  รายละเอียดของ

โครงการจดัการกองทุนรวม (ฉบบัท่ี 9) 

 3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี สน. 38/2562 เร่ือง  หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือ ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล(ฉบบัท่ี 14) 

 4. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2562 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนใน 

กองทุนรวม และหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ (ฉบบัท่ี 6) 

 5. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 20/2562 เร่ือง  การลงทุนของกองทุน (ฉบบัท่ี 12) 

 6. ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 33/2562 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการขอมติผูถื้อหน่วย

ลงทุน และการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกประกาศท่ีอา้งถึง 1 – 6 และไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นการทั่วไปเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี  

30 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ตามตารางเปรียบเทียบ) 
 

บริษทัจึงขอประกาศการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการดงักล่าว ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป

จนกว่าจะเปล่ียนแปลง  ทั้ งน้ีผู ้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02-639-2965-6  

(ฝ่ายการตลาดกองทุนรวม) 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สยาม ไนท ์ฟันด ์ 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 32 ถนนสาทรเหนือ 

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์02-639-2965-6 

 



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวม  
 

ชือ่ยอ่โครงการ : SMF    ครัง้ที ่: 6  

ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

โครงการ 3.14 อตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 

เพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุน

รวมในประเทศและต่างประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์ หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผล
โดยวธิอีืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ดังตอ่ไปนี ้ ในกรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ 
NAV) 

1 หน่วย CIS ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ไมเ่กนิ 20%1 
3 ทรัพยส์นิดังนี ้

1.1.ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขาย
หลักทรัพยสํ์าหรับ 
      ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอืในตลาด
ซือ้ขายหลักทรัพย ์
      ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุ
ทีผู่อ้อกตราสารอยู ่
      ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทํา
ใหม้กีารเพกิถอน 
      การเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขาย 
      หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

1.2. ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้
ขึน้ไมว่า่ตาม 

รวมกนัไมเ่กนิอตัรา
ดังนี้ แลว้แตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 10%1 หรอื 

(2) น้ําหนักของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 5% 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์ หรอื
ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่ เพือ่เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุรวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ดังตอ่ไปนี ้ในกรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่ 1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามผู ้
ออกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 
(% ของ 

NAV) 
1 หน่วย CIS ไมจํ่ากดั

อตัราสว่น 
2 เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเทา่เงนิฝาก 
ไมเ่กนิ 
20%1 

3 ทรัพยส์นิดังนี ้

1.1.ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีน
ซือ้ขายหลักทรัพยสํ์าหรับ 
      ผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
      ตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อก
ตราสารอยู ่

รวมกนัไม่
เกนิอตัรา
ดังนี้ แลว้แต่
อตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 10%1 

หรอื 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

       กฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของ 
       บรษัิทดังกลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลักทรัพย ์            สําหรับผูล้งทนุ
ทั่วไปของ SET หรอืในตลาดซือ้ขาย 
       หลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารทนุ 
       ทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการ
แกไ้ขเหต ุ
       ทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลักทรัพยซ์ือ้ 
       ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพยต์า่ง  
       ประเทศ) 

1.3. หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซือ้ขายตาม  
       1.1. 

1.4. ธรุกรรม OTC Derivatives ทีคู่ส่ญัญา
ม ี Credit Rating  
      อยูใ่นระดับ Investment Grade 

1.5. หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ี
ลักษณะครบถว้น 
      ดังนี ้

     1.5.1. จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่น
ระหวา่ง IPO เพือ่ 
              การจดทะเบยีนซือ้ขาย
หลักทรัพยสํ์าหรับผูล้งทนุ 
              ทั่วไปของ SET หรอืในตลาด
ซือ้ขายหลักทรัพย ์
              ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ
หน่วยดังกลา่วทีอ่ยู ่

      ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ข
เหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิ
ถอน 
      การเป็นหลักทรัพยซ์ือ้
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้
ขาย 
      หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

1.2. ตราสารทนุทีอ่อกโดย
บรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรอื
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้
ของ 
       บรษัิทดังกลา่วซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขาย
หลักทรัพย ์            สําหรับ
ผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรอื
ในตลาดซือ้ขาย 
       หลักทรัพยต์า่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุ 
       ทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหต ุ
       ทีอ่าจทําใหม้กีารเพกิ
ถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ 
       ขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่ง  
       ประเทศ) 

1.3. หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ตาม  
       1.1. 

1.4. ธรุกรรม OTC 
Derivatives ทีคู่ส่ญัญาม ี

(2) น้ําหนัก
ของ
ทรัพยส์นิที่
ลงทนุใน 
benchmark 
+ 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

              ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี่
อาจทําใหม้กีาร 
              เพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจาก
การซือ้ขายใน  
              SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
              ตา่งประเทศ)     

     1.5.2. เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ี
ลักษณะกระจาย 
              การลงทนุในกจิการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
              อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แตก่รณี  
              (diversified fund) ตามแนวทาง
ทีสํ่านักงาน 
              กําหนด 

4 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของ
กองทนุทีม่ลัีกษณะกระจายการลงทนุใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรัพย ์
หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางทีสํ่านักงานกําหนด 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

  

  
5 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - 

ขอ้ 4 (SIP) 
รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity 
limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้

Credit rating แบบ Notional scale  

Credit Rating  
      อยูใ่นระดับ Investment 
Grade 

1.5. หน่วย infra หรอืหน่วย 
property ทีม่ลัีกษณะ
ครบถว้น 
      ดังนี ้

     1.5.1. จดทะเบยีนซือ้
ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพือ่ 
              การจดทะเบยีน
ซือ้ขายหลักทรัพยสํ์าหรับผู ้
ลงทนุ 
              ทั่วไปของ SET 
หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย ์
              ตา่งประเทศ (แต่
ไมร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยู ่
              ระหวา่ง
ดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจ
ทําใหม้กีาร 
              เพกิถอนหน่วย
ดังกลา่วออกจากการซือ้ขาย
ใน  
              SET หรอืในตลาด
ซือ้ขายหลักทรัพย ์
              ตา่งประเทศ)     

     1.5.2. เป็นหน่วยของ
กองทนุทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะ
กระจาย 
              การลงทนุในกจิการ
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ 
NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุ
บรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกนั 
หรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรม
ทางการเงนิกบับรษัิทดังกลา่ว 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึง่
ดังนี ้ แลว้แตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น้ําหนักของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ ใน 
benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
(product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ 
NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ที่
นติบิคุคลตามกฎหมายไทย เป็นผูอ้อก ผู ้
สัง่จา่ยหรอืคูส่ญัญา  ดังนี้ 

 1.1.ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

 1.2.ธนาคารพาณชิย ์
 1.3.บรษัิทเงนิทนุ 
 1.4.บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% 
เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี ให ้
เฉลีย่ตามรอบอายุ
กองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั 
MF ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน 

              อสงัหารมิทรัพย ์
หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี  
              (diversified fund) 
ตามแนวทางทีสํ่านักงาน 
              กําหนด 

4 หน่วย infra หรอืหน่วย 
property ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะกระจายการลงทนุใน
กจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธิ
การเชา่ แลว้แตก่รณี 
(diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํ่านักงานกําหนด 

ไมจํ่ากดั
อตัราสว่น 

  

  

5 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากที่
ระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 4 (SIP) 

รวมกนัไม่
เกนิ 5% 

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนด
เกีย่วกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตรา
สารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การ
ดําเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระผกูพนัมี

ภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้ Credit rating แบบ Notional 
scale  

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามกลุม่
กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% 
ของ NAV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

 1.5.บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ที่
อยูอ่าศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอน
กรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 
Derivatives) 

ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพยส์นิดังนี ้

2.1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิ
ฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน 

2.2.total SIP ตามขอ้ 3 ของสว่นนี ้

  

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

3 Total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 5 
ของสว่นที ่ 1: อตัราสว่นการลงทนุที่
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

4 Derivatives ดังนี ้

4.1.การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
(hedging)  

  

  

ไมเ่กนิมลูคา่ความ
เสีย่งทีม่อียู ่

 4.2. การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ที่
มวีัตถปุระสงคเ์พือ่มใิชก่ารลดความเสีย่ง 
(non-hedging)  

 global exposure 
limit 

  
 ไมม่กีารลงทนุแบบ
ซบัซอ้น 
          จํากดั net 
exposure ทีเ่กดิจาก
การลงทนุใน 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิ
ของบรษัิททกุบรษัิทที่
อยูใ่นกลุม่กจิการ
เดยีวกนั หรอืการเขา้
เป็นคูส่ญัญาใน
ธรุกรรมทางการเงนิกบั
บรษัิทดังกลา่ว 

ไมเ่กนิอตัราใด
อตัราหนึง่ดังนี ้
แลว้แตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น้ําหนักของ
ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 
ใน benchmark 
+ 10% 

หมายเหต ุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนด
เกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การ
ดําเนนิงานของกองทนุ 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่ 3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 
(% ของ 

NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสาร

เทยีบเทา่เงนิฝาก ทีน่ติ ิ
บคุคลตามกฎหมายไทย 
เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ยหรอื
คูส่ญัญา  ดังนี ้

 1.1.ธนาคารหรอื
สถาบนัการเงนิทีม่ี

- รวมกนัไม่
เกนิ 45% 
เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ี เวน้แต่
เป็น MF ทีม่ี
อายโุครงการ 
< 1 ปี ให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

derivatives โดยไม่
เกนิ 100% ของ NAV  
 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การ
ดําเนนิงานของกองทนุไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ 1.1  กรณีทีเ่ป็นการลงทนุของ MF 

(ทีม่ใิชก่องทนุรวมวายภุักษ์)   

       ทกุ MF รวมกนัภายใตก้าร
จัดการของ บลจ. รายเดยีวกนั
ตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษัิท
รวมกนั    < 25% ของจํานวน
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท
นัน้ (ไมนั่บรวมการถอืหุน้ของ
กองทนุรวมวายภุักษ์) 

  

1.2  กรณีทีเ่ป็นการลงทนุของ
กองทนุรวมวายภุักษ์ (ไมร่วมกรณี
ทีเ่ป็นการไดหุ้น้มาเนื่องจากการ
รับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่) ตอ้ง
มจํีานวนหุน้ของบรษัิทรวมกนั < 
25% ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

  

กฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้ 

 1.2.ธนาคาร
พาณชิย ์

 1.3.บรษัิทเงนิทนุ 
 1.4.บรษัิท

เครดติฟองซเิอร ์
 1.5.บรรษัทตลาด

รองสนิเชือ่ทีอ่ยู่
อาศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที่
กองทนุไดรั้บโอน
กรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา
ตาม Derivatives) 

เฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้
ไมใ่ชก้บั MF 
ทีอ่ายกุองทนุ 
คงเหลอื ≤ 6 
เดอืน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ทีม่ ี
อายโุครงการ 
≥ 1 ปี 

2 ทรัพยส์นิดังนี ้

2.1.เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน 

2.2.total SIP ตามขอ้ 3 
ของสว่นนี ้

  

รวมกนัไมเ่กนิ 
25% 

3 Total SIP ซึง่ไดแ้ก ่
ทรัพยส์นิตามขอ้ 5 ของ
สว่นที ่ 1: อตัราสว่นการ
ลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อก
ทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
(single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กนิ 
15% 

4 Derivatives ดังนี ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

- ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย 
CIS ทัง้หมดของ MF หรอืกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุ
ในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดังนี้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน  
        (1) มขีนาดเล็ก  
        (2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุ
ไมเ่กนิ 2 ปี 
        (3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุใน
วงกวา้ง 
   

3 หน่วย infra ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย 
infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่
ออกหน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็นหน่วย 
infra ของกองทนุทีม่ลัีกษณะ
ครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุม่
เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวง
กวา้ง 

4 หน่วย property ของ
กองทนุใดกองทนุหนึง่  

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย 
property ทัง้หมดของกองทนุ 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้  เวน้แต่
เป็นหน่วย property ของกองทนุ
ทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้ โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุม่
เกนิ 2 ปี 

4.1.การเขา้ทําธรุกรรม 
derivatives ทีม่ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่การลด
ความเสีย่ง (hedging)  

  

ไมเ่กนิมลูคา่
ความเสีย่งทีม่ี

อยู ่

 4.2. การเขา้ทําธรุกรรม 
derivatives ทีม่ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่มใิชก่าร
ลดความเสีย่ง (non-
hedging)  

 global 
exposure 

limit 

  
 ไมม่กีาร
ลงทนุแบบ
ซบัซอ้น 
          จํากดั 
net exposure 
ทีเ่กดิจากการ
ลงทนุใน 
derivatives 
โดยไมเ่กนิ 
100% ของ 
NAV  
 

หมายเหต ุ : สําหรับการลงทนุในเงนิฝาก หรอืตราสาร
เทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุไมม่ี
ขอ้กําหนดเกีย่วกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่าํนวณตามความ
มสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration 
limit) 

ขอ้ ประเภท
ทรพัยส์นิ 

อตัราสว่น (% ของ 
NAV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

(3)  เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวง
กวา้ง 

ทัง้นี้ การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให ้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 
และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่ 5 : การดาํเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด แตต่อ่มา
ทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใิน
การเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  

1. จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่นการ
ลงทนุและวนัทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบตั ิและจัดสง่รายงานตอ่
สํานักงาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวันทําการถัด
จากวนัทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิท
จัดการ 

2. จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วนั นับแต่
วันทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตาม ขอ้ 4 ในสว่นนี ้

3. เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตั ิหรอื
ทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่วรวมถงึ
วันทีไ่ดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รัพยส์นิมกีาร
เปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่
สํานักงานรวมทัง้จัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายในวันทําการถัดจาก
วันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุทีกํ่าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 

1 หุน้ของบรษัิทราย
ใดรายหนึง่ 

1.1  กรณีทีเ่ป็นการ
ลงทนุของ MF (ที่
มใิชก่องทนุรวม
วายภุักษ์)   

       ทกุ MF รวมกนั
ภายใตก้ารจัดการของ 
บลจ. รายเดยีวกนั
ตอ้งมจํีานวนหุน้ของ
บรษัิทรวมกนั    < 
25% ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษัิทนัน้ (ไมนั่บรวม
การถอืหุน้ของกองทนุ
รวมวายภุักษ์) 

  

1.2  กรณีทีเ่ป็นการ
ลงทนุของกองทนุรวม
วายภุักษ์ (ไมร่วมกรณี
ทีเ่ป็นการไดหุ้น้มา
เนื่องจากการรับชําระ
หนี้ดว้ยทรัพยส์นิ
อืน่) ตอ้งมจํีานวนหุน้
ของบรษัิทรวมกนั < 
25% ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษัิทนัน้ 

  
2 หน่วย CIS ของ

กองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

- ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วย CIS 
ทัง้หมดของ MF หรอื
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5 วันทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

1. จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อตัราสว่น
การลงทนุ และวนัทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และ
จัดสง่รายงานตอ่สํานักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการ
ถัดจากวนัครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี่
บรษัิทจัดการ 

2. ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะ
สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด 

3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรก
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลา
ดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี ้ 

 (ก)30 วันนับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก 
ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1 

 (ข)90 วนันับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 

4. เมือ่บรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด
แลว้ ใหจั้ดทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ
ในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุแลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงานและ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้ 

5. ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 
(concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบิตัิ
ตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้ดว้ย 

 (ก)งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุ 
เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน 

 (ข)ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจควบคมุ หรอืยืน่คําขอ
ผอ่นผันการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจด
ทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุ

กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ทีอ่อก
หน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั
การลงทนุในหน่วย CIS 
ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดังนี้
โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  
        (1) มขีนาดเล็ก  
        (2) จัดตัง้ขึน้
ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 
ปี 
        (3) เสนอขายตอ่
ผูล้งทนุในวงกวา้ง 
   

3 หน่วย infra ของ
กองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วย infra 
ทัง้หมดของกองทนุ 
infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้  เวน้แตเ่ป็นหน่วย 
infra ของกองทนุทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจาก
สํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตัง้ขึน้ใหม่
โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู ้
ลงทนุในวงกวา้ง 

4 หน่วย property 
ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่  

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วย 
property ทัง้หมด
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ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งทําคํา
เสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดแต่
ตอ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี ้ จนเป็นเหตใุหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให ้
บรษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี ้โดยอนุโลม 

1. กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์าม
สดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

2. กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถ
ดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1(2) 
หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) ในสว่นนี ้หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การ
ดําเนนิการดังกลา่วจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใช ้
ดลุยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผู ้
ลงทนุเป็นสําคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการดําเนนิการของบรษัิทจัดการ
ในเรือ่งดังกลา่วตอ่สํานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมกอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกลา่ว 
ทัง้นี้ ในการจัดสง่รายงานดังกลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
สามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที ่6 : การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
ตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมสีดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
ตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการ
ดังตอ่ไปนี ้

2. จัดทํารายงานเกีย่วกบัการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
พรอ้มทัง้เหตผุลทีทํ่าใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์
ภายในวันทําการถัดจากวันทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

ของกองทนุ 
property ทีอ่อก
หน่วยนัน้  เวน้แตเ่ป็น
หน่วย property ของ
กองทนุทีม่ลัีกษณะ
ครบถว้นดังนี ้โดย
ไดรั้บความเห็นชอบ
จากสํานักงาน 
(1)  มขีนาดเล็ก  
(2)  จัดตัง้ขึน้ใหม่
โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายตอ่ผู ้
ลงทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและ
อตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุของ
กองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่ 5 : การดําเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุ
ขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกํ่าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบตัทิี่
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใินการ
เป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป 
บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้  

1. จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ 
จํานวน อตัราสว่นการลงทนุและวันทีท่รัพยส์นิ
ขาดคณุสมบตั ิและจัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
17 ของ
ประกาศ ทน.
87/2558 โดย
ประกาศ ทน.
20/2562 
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3. ดําเนนิการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ หรอืดําเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้

4. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
ตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ข
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ
ภายใน 90 วันนับแตว่นัทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลา
ดังกลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัด
ใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุ
รวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคับ โดยวธิกีาร
ดังกลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่
ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ 
บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบ้งัคับ และในกรณีที่
ครบกําหนด 90 วันนับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบ้งัคับบรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

  

เกดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

2. จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัภิายใน
โอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุ
เป็นสําคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วัน นับแต่
วันทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แตเ่ป็น
กรณีตาม ขอ้ 4 ในสว่นนี ้

3. เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที่
ขาดคณุสมบตั ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัิ
มคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้ง
จัดทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จํานวน 
อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว
รวมถงึวันทีไ่ดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไป
หรอืวนัทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลง
คณุสมบตั ิแลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงาน
ตอ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการ
นับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุ
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด แตต่อ่มาการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วัน
ทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ 
บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

1. จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบั
ประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ และ
วันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแตว่นั
ครบระยะเวลาดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา
รายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

2. ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่น
การลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด 
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3. แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่
กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ แตต่อ้งไม่
เกนิระยะเวลาดังนี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 
ในสว่นนี ้ 

 (ก)30 วันนับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลา
บญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตาม
ประเภททรัพยส์นิ สําหรับการลงทนุ
ในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิ
ฝาก ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ 
ตามสว่นที ่3 ในขอ้ 1 

 (ข)90 วนันับแตว่ันครบระยะเวลา
ดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 

4. เมือ่บรษัิทจัดการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดแลว้ ใหจั้ดทํา
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่น
การลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันที่
สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุแลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานตอ่
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ป
ตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดตาม (3) 
(ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่ม่
สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่
สํานักงาน และผูด้แูลผลประโยชนห์รอื
คณะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชพี แลว้แต่
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กรณี ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบ
ระยะเวลาดังกลา่ว  

1. ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตาม
ความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 
(concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในสว่น
ที ่4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ 
(4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้
ดว้ย 

 (ก)งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนที่
เกนิอตัราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็น
และสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจาก
สํานักงาน 

 (ข)ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจ
ควบคมุ หรอืยืน่คําขอผอ่นผันการทําคําเสนอ
ซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจด
ทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิท
ดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อื
หุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งทํา
คําเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่น
การลงทนุทีกํ่าหนดแตต่อ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี ้ จนเป็น
เหตใุหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิท
จัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี้ โดยอนุโลม 

1. กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการ
เป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 

2. กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการ
บรจิาค 
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4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําให ้
บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้าร
ลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 1(2) 
หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) ในสว่นนี ้หรอืบรษัิท
จัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนนิการดังกลา่วจะไมเ่ป็น
ประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ ใหบ้รษัิทจัดการสามารถใชด้ลุย
พนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้ง
คํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ และตอ้งสง่
รายงานเกีย่วกบัการดําเนนิการของบรษัิทจัดการใน
เรือ่งดังกลา่วตอ่สํานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวมกอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้ง
แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกลา่ว ทัง้นี้ ในการ
จัดสง่รายงานดังกลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการสามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพรบ่น
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

สว่นที ่ 6 : การดาํเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภท
ของกองทนุ 

1. ในกรณีทีก่องทนุมสีดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่
ประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการตอ้ง
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้

         (1) จัดทํารายงานเกีย่วกบัการลงทนุทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลทีทํ่า
ใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และ
จัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภายในวนั 3 ทําการนับแตว่นัทีไ่มเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน
ไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

         (2) ดําเนนิการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของ
กองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืดําเนนิการ
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เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้

    2.  ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของ
กองทนุ ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการ
ลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่นัทีส่ดัสว่นการลงทนุของ
กองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แต่
บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุให ้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายใน
กําหนดเวลาดังกลา่ว 

     ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตาม
วรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการให ้
สทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออกจาก
กองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคับ โดยวธิกีารดังกลา่วตอ้งมี
ระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุให ้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิท
จัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายจนกวา่การ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบ้งัคับ และในกรณีที่
ครบกําหนด 90 วนันับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบ้งัคับบรษัิท
จัดการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
นัน้เพิม่เตมิ 

  
โครงการ 3.9 ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark)(รายละเอียด

เพ่ิมเติม) 

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Total Return 
Index)  

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย (SET Total Return Index)  

  
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

    ตัวชีว้ัดผลการดําเนนิงานของกองทนุนี้ ประกอบดว้ย ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) รอ้ยละ 50 และ 
FTSE Vietnam Index ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็น
สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 50ดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คอื การคํานวณผลตอบแทนทกุประเภทของ
การลงทนุในหลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยใหส้ะทอ้นออกมา
ในคา่ดัชน ีทัง้ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 
(Capital gain/loss) สทิธใินการจองซือ้หุน้ (Rights) และเงนิปันผล 
(Dividends) โดยมสีมมตฐิานเพิม่เตมิวา่เงนิปันผลทีไ่ดรั้บนี้จะถกูนําไปลงทนุ
ในหลักทรัพยด์ว้ย 

FTSE Vietnam คอื ดัชนีทีป่ระกอบดว้ยบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
โฮจมินิหท์ีย่ังคงมสีดัสว่นของนักลงทนุตา่งประเทศไมเ่กนิกําหนด 

  

 
    บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิ ทีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบ
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควร และเหมาะสมซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทนุโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้
อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด คําอธบิายเกีย่วกบัตัวชีว้ดั และเหตผุล
ในการเปลยีนตัวชีว้ัดดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้  

    อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื ประกาศ 
ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผล
การดําเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการใช ้
เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนขีองตัวชีว้ัดไมไ่ดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/
อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการ  ประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และ/
หรอืสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
การตัดสนิใจลงทนุได ้

    ตัวชีว้ัดผลการดําเนนิงานของกองทนุนี้ ประกอบดว้ย 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย (SET Total Return Index) รอ้ยละ 50 และ 
FTSE Vietnam Total Return Index ในสกลุเงนิ
ดอลลารส์หรัฐอเมรกิาปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่
คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วนัทีคํ่านวณ
ผลตอบแทน รอ้ยละ 50ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย คอื การคํานวณ
ผลตอบแทนทกุประเภทของการลงทนุในหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยใหส้ะทอ้นออกมา
ในคา่ดัชน ี ทัง้ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
มลูคา่หลักทรัพยท์ีล่งทนุ (Capital gain/loss) สทิธใิน
การจองซือ้หุน้ (Rights) และเงนิปันผล (Dividends) 
โดยมสีมมตฐิานเพิม่เตมิวา่เงนิปันผลทีไ่ดรั้บนี้จะถกู
นําไปลงทนุในหลักทรัพยด์ว้ย 

FTSE Vietnam Total Return Index คอื ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยโ์ฮจมินิหท์ีย่ังคงมสีดัสว่นของนักลงทนุ
ตา่งประเทศไมเ่กนิกําหนด 

  
    บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด
ในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควร และ
เหมาะสมซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุโดย
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด 
คําอธบิายเกีย่วกบัตัวชีว้ัด และเหตผุลในการเปลยีน
ตัวชีว้ดัดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้  

    อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื ประกาศ 

แกไ้ขตามขอ้ 
33 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน. 
64/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
33 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน. 
64/2561 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

  ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เกีย่วกบัมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุ
รวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการใช ้
เปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนขีองตัวชีว้ัดไมไ่ด ้
จัดทําหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดย
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหนา้ผา่นการ  ประกาศ ณ สํานักงานของ
บรษัิทจัดการ และ/หรอืสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช ้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูการตัดสนิใจลงทนุได ้

  
โครงการ 9. การชาํระค่ารับซ้ือคืน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืน

แทนเงิน 

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชําระ
คา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะ
กําหนดขัน้ตอนการดําเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงานกอ่น และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้โดย
ขัน้ตอนทีกํ่าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน 

  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นเงนิ และจะชําระคา่ขายคนื หน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะ
กําหนดขัน้ตอนการดําเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

แกไ้ขตามขอ้ 
17 (2) ของ
ประกาศ ทน. 
33/2562 

โครงการ 15.5 การเปล่ียนแปลง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย 
    บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารคํานวณมลูคา่ NAV ให ้
เป็นไปตามหลักเกณฑค์า่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และ
ขอ้ 15.3 โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการโดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

    15.5.1.กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมเพิม่เตมิใน
จํานวนเกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิภายในระยะเวลา 
1 ปีมไิด ้เวน้แตใ่นกรณีทีไ่ดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิ
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ย

    บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีาร
คํานวณมลูคา่ NAV ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และ
ขอ้ 15.3 โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยบรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

    15.5.1.  ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึความ
สมเหตสุมผลกบัสภาพปกตทิางธรุกจิและประโยชน์
ของลกูคา้เป็นสําคัญ และจะเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วให ้

  
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
98 ของ
ประกาศ สน. 
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
21/2562 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

เพิม่เตมิบรษัิทจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน 
ตามวธิกีารดังตอ่ไปนี้กอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ดังกลา่ว  

1. ประกาศหนังสอืพมิพร์ายวันอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วัน
ตดิตอ่กนั และ 

2. ตดิประกาศไว ้ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ทกุ
แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ที ่และ/หรอืเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ 

  

    15.5.2.กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะมกีารลดคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ย  

    บรษัิทจัดการจะตดิประกาศการลดคา่ธรรมเนียม หรอืคา่ใชจ้า่ย ไว ้ณ 
สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

    ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 15.5.1 และขอ้ 15.5.2 ขา้งตน้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานทราบภายใน 15 วันนับแตว่ันเปลีย่นแปลง
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย  

  

    15.5.3.กรณีทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน 
หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนียม 
หรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีร่ะบใุนขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 
เป็นอยา่งอืน่ในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑท์ีบ่งัคับใชใ้หมโ่ดยถอืวา่ไดรั้บมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

  

ผูล้งทนุทราบลว่งหนา้ โดยจะเผยแพรข่อ้มลูไวบ้น
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืปิดประกาศไวท้ี่
สํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้

          (1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ ้
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันทําการกอ่นการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 

         (2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ
แลว้วา่บรษัิทจัดการสามารถกระทําการดังกลา่ว
ได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแตว่ันที่
บรษัิทจัดการประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย
ดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการตามหลักเกณฑ์
ดังนี ้                        

             (ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัรา รอ้ยละ 5 ของอตัรา
ขัน้สงูดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่ว
ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้
ดังกลา่ว                         

             (ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรา รอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้
สงูดังกลา่ว บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ 
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             ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิห ้
นํามาใชก้บักรณีทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษ 

    15.5.2.กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะมกีารลด
คา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ย 

              ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมคีวาม
ประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นโครงการและไดดํ้าเนนิการดังกลา่วแลว้ ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ ้
ลงทนุทราบอยา่งท่ัวถงึภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัที่
มกีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูการลดคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืปิด
ประกาศ ไวท้ีสํ่านักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาของ
บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่
ใชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

         การลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่ง
ไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบ
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิท
จัดการไดดํ้าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ 

     15.5.3.กรณีทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงหลักเกณฑใ์นการคดิ
คา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีร่ะบุ
ในขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 เป็นอยา่งอืน่ใน
อนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง
วธิกีารคดิคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑท์ี่
บงัคับใชใ้หมโ่ดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้ 
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โครงการ 19. การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวิธีการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม 

หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

    หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ การดําเนนิการใด
ทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

    มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบั
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

    ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่
คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมี
การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

    (1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดย
แตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนัใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิ 

    (2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไมว่า่กรณีใดใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

    (3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิ
หนึง่ ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจํานวน
หน่วยลงทนุชนดินัน้ 

    ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่น
ทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

    หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวม
หรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไป
ตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ 
ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการ
ดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

    มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็น
การขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมายให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป  

19.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการทีม่ี
ผลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมี
นัยสําคัญ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี ้ตอ้ง
ไดรั้บมตพิเิศษ 

         (1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุรวมทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนและความ
เสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสําคัญ 

         (2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

         (3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวม
ทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่ง
ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั 

         (4) การรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 
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    ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนนิการตามมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เนื่องจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่อง
บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจดําเนนิการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามแนวทางทีสํ่านักงานกําหนดได ้

    ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลัีกษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม หรอืเพือ่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บรษัิท
จัดการจะยืน่คําขอเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิแลว้ และคํารับรองของผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ความเห็นชอบการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถกูตอ้งตาม
วรรคหนึง่ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

    ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการไดก้ระทําตามมติ
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข และ
แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการไปยังผูถ้อื
หน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี  

    ทัง้นี้ หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่
เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้                                       

    หากไมส่ามารถดําเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้
เนื่องจากขอ้จํากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการกองทนุอาจ

         (5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ 

         (6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั 
ผูป้ระกนั สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของ
ผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่ง
ใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวม อาจขอใหสํ้านักงานใหค้วาม
เห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้ ทัง้นี ้
สํานักงานอาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการกองทนุ
รวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นให ้
ความเห็นชอบก็ได ้                     

       (1)  การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขาย
และการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ     

       (2)  การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มทํ่าใหส้ทิธทิีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง            

       (3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทนุ                         

      (4)  การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่
กรณี                       

       (5)  กรณีอืน่ใดนอกเหนอืจาก (1) (2) (3) และ 
(4)                        
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ดําเนนิการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
แนวทางทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได ้

    หากการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจัดการเป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงประเภทของโครงการกองทนุรวม หรอืการ
ควบกองทนุรวมและการรวมกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะกระทําไดต้อ่เมือ่ไดรั้บ
มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนั
เกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทนุรวมกอ่น 

    บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้กําหนดอืน่ในทํานอง
เดยีวกนั ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณี ดังตอ่ไปนี ้ 

    (1)   การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บ
ผลประโยชนเ์พิม่ขึน้ เชน่ การลดมลูคา่ขัน้ตํา่ในการขายหน่วยลงทนุ การเพิม่
ชอ่งทางซือ้ขายหน่วยลงทนุ การเพิม่ชอ่งทางในการชําระเงนิ การลดเวลาสง่
คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้ การเพิม่ความถีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
โดยไมก่ระทบสถานะการลงทนุของกองทนุอยา่งมนัียสําคัญ เป็น
ตน้                                                                                                 

    (2)   การแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎและคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจ
แหง่กฎหมายดังกลา่ว                                                                      

    (3)   แกไ้ขชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

  

       การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไม่
มผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่
ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง               

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบ
ตอ่สํานักงาน นอกเหนือจาก ขัน้ตอนการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการทีสํ่านักงานใหค้วามเห็นชอบ ขอ้ 19.5  ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมยืน่คําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตาม
คูม่อืสําหรับประชาชน และชําระคา่ธรรมเนียมตอ่
สํานักงานเมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอพรอ้มทัง้เอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อื
สําหรับประชาชนแลว้  ทัง้นี้ อตัราคา่ธรรมเนยีมให ้
เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนด
คา่ธรรมเนยีมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลู การจด
ทะเบยีน และการยืน่คําขอตา่ง ๆ  

      เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานที่
ถกูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ สํานักงานจะ
ดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 

      การชําระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิท
จัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษมจํีานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 
80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิ
หน่วยลงทนุ  หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษเมือ่คํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มี
จํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบั
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การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมติ
นัน้             

19.5 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้ให ้
ถอืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรือ่งดังกลา่ว                        

   (1)  การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณี
ดังนี ้                              (ก)  การลดมลูคา่ขัน้ตํา่
ในการซือ้หน่วยลงทนุ                        

       (ข)  การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ                                

       (ค)  การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื                               

       (ง)  การเพิม่ความถีข่องการสง่คําสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่
สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมี
นัยสําคัญ                                

       (จ)  การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ                        

   (2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อก
โดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมาย
ดังกลา่ว                        
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   (3)  การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของ
บคุคลใหถ้กูตอ้ง                         

   (4)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูล
ผลประโยชน ์เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน
แลว้              

   (5)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่การลดคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่
สํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
ในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดปิ้ด
ประกาศการลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยไวท้ี่
สํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้
เป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ             

19.6 ในกรณีทีก่องทนุรวมใดมกีารแบง่ชนดิหน่วย
ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิู ้
ถอืหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีกํ่าหนด
ไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่
กําหนดในประกาศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย                        

       (1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิ ไดรั้บผลกระทบ
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี                        

       (2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้ง
ไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี       
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       (3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี                          

       บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งระบหุลักเกณฑ์
เพิม่เตมิสําหรับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ ของ
กองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่
ไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพันดว้ย              

       ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดถอืหน่วย
ลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่น
ทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้               

       ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลัีกษณะเป็น
การใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
หรอืเพือ่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด บรษัิทจัดการจะยืน่คําขอเป็นหนังสอื 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้ 
และ คํารับรองของผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ความ
เห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้น
ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วาม
เห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้             

         ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีาร
จัดการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีไ่ด ้มมีตใิหแ้กไ้ข และแจง้
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอื
วธิกีารจัดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
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ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บ ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิห ้
แกไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี            

              หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัของมตดัิงกลา่วให ้
เป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้การขอมตเิพือ่
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้น
มาตรา 129 และมาตรา 129/1 แหง่พระราชบญัญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

  
ขอ้

ผกูพนั 
16. วิธีการชาํระเงินหรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

    หากมกีารผดินัดชําระหนีห้รอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอื
ลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้บรษัิท
จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกนัและมใิชห่ลักประกนั
เพือ่กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี ้ดังนี ้

    16.1. กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
ของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

            16.1.1. เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น
ศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัที่
บรษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้

            16.1.2. เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะไม่
นําทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีม้า
รวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิ

    หากมกีารผดินัดชําระหนีห้รอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก
ตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของ
กองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้ บรษัิทจัดการจะ
รับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกนัและ
มใิชห่ลักประกนัเพือ่กองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารใน
การจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้
หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี ้ดังนี ้

    16.1. กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสาร
แหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

           16.1.1. เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ี
ชือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิท
จัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้
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ไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิ
ดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ
กําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับ
ชําระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณี
ทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิสํารองรายได ้
หรอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

            16.1.3. เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ ภายใน 
45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการ
เฉลีย่เงนิคนืไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการ
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ ตามขอ้ 16.1.3. หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดง
ใหเ้ห็นวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระ
คา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจนําเงนิได ้
สทุธดัิงกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
จะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทัง้นี้หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รับชําระหนี้จนครบถว้นและปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยใน
การเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวมคํานวณเป็น
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้

            16.1.4. เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น
ศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแหง่หนีห้รอื
สทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3. 
โดยอนุโลม 

    16.2. กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

           16.1.2. เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระ
หนี ้ บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีม้ารวม
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะ
จําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาส
แรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่ว
แทนเงนิ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม
บรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

                     ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถ
จําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ บรษัิท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และ
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิท
จัดการจะจา่ยจากเงนิสํารองรายไดห้รอืผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 

           16.1.3. เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ 
บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธิ
ในเงนิไดส้ทุธนัิน้ ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจาก
วันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิ และจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการ
เฉลีย่เงนิคนืไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีบ่รษัิท
จัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตสํ่านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่ง
อืน่  

                      ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ ตามขอ้ 
16.1.3. หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่เงนิ
ไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ไมคุ่ม้กบั
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            16.2.1. กอ่นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแต่
ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมติ
เสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชน ์โดยผูด้แูลผลประโยชนไ์ดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้ม
เหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุมากกวา่การถอืหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชนต์ามวรรค
หนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้าก
การรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้

            16.2.2. เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะนํา
ทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะ
กําหนดราคาทรัพยส์นินัน้ เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนนิการ
กบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้

                        (1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุ
ในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้

                        (2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถ
ลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และ
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

    16.3. ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุ
รายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสาร
แหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดเ้ป็นผูม้สีทิธใิน

ภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วไปรวม
จา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ ทัง้นี้หากไดม้กีาร
จําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้จนครบถว้น
และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ย
ในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธิ
ดังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ
ก็ได ้

           16.1.4. เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุ
รวมไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธิ
เรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติาม
ความในขอ้ 16.1.3. โดยอนุโลม 

    16.2. กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสาร
แหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์

            16.2.1. กอ่นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่
ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการกองทนุ
รวมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตาม
มตพิเิศษ             

                      ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งระบรุายละเอยีด
กีย่วกบัทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี้
ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการ
คา่ใชจ้า่ย เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ และคา่ใชจ้า่ยในการ
จําหน่ายทรัพยส์นิ เป็นตน้ พรอ้มเหตผุลและความ
จําเป็นในการรับชําระหนี้ รวมทัง้ตอ้งจัดใหม้หีรอืจัดทํา
เอกสารหลักฐานอยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังตอ่ไปนี ้                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้
84 (2) ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
38/2562 
 
แกไ้ขตามขอ้
85 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
38/2562 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ในการดําเนนิการ
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวม
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

  

                     (1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็น
ไดว้า่มกีารผดินัดชําระหนี้เกดิขึน้                         

                     (2) บทวเิคราะหแ์ละเหตผุลประกอบ
บทวเิคราะหท์ีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมจัดทํา ซึง่แสดง
ถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้ได”้ 

          16.2.2. เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระ
หนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะกําหนด
ราคาทรัพยส์นินัน้ เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้

                   (1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุ
รวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีว ้
ซ ึง่ท  รัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวมก็ได ้

                   (2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุ
รวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้ บรษัิทจัดการจะ
จําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
เป็นสําคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถ
จําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว ในกรณีทีม่ี
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัด การจะจา่ย
จากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

     16.3. ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่
หนี้หรอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้
ได ้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทกุรายทีม่ี

 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ชือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์
วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง
จะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธิ
จากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ก็ได ้ ทัง้นี้ใน
การดําเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งนําตราสาร
แหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

          การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะชําระใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ณ เวลาทีกํ่าหนด เทา่นัน้ 

  
ขอ้

ผกูพนั 
18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุน 
กองทนุนีม้ขีอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ แตม่ขีอ้ยกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทนุโดย
ไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 

(ข) กองทนุประกนัสงัคม 

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ

(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาต ิ

(จ) กองทนุสํารองเลีย้งชพี 

(ฉ) กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ) กองทนุอืน่ใดทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบักองทนุรวมตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดังนี ้

       (ก)  กองทนุดังนี ้                                    

              1.  กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการ                                     

              2.  กองทนุ
ประกนัสงัคม                                    

               3.  กองทนุการออม
แหง่ชาต ิ                                    

              4.  กองทนุบําเหน็จบํานาญ
แหง่ชาต ิ                                    

              5.  กองทนุสํารองเลีย้ง
ชพี                                     

แกไ้ขตามขอ้ 8 
ของประกาศ 
ทน.46/2556 
โดยประกาศ 
ทน.13/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

(ฌ) นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถงึ (ฉ) ซึง่ไม่
อยูภ่ายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล เชน่ ธนาคารออมสนิ ตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย มลูนธิ ิหรอืวัด เป็นตน้ 

(ญ) บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานเมือ่มเีหตจํุาเป็นและสมควร 

  

กรณีทีม่เีหตจํุาเป็นและสมควรอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถอืหน่วยลงทนุเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุไดแ้ตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ในการผอ่นผันดังกลา่ว สํานักงานฯ จะพจิารณาถงึประโยชน์
โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุดังกลา่วเป็นสําคัญ 

  

              6.  กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ
ทั่วไป                                    

               7.  กองทนุอืน่ใดทีสํ่านักงานพจิารณาวา่มี
ลักษณะทํานองเดยีวกบักองทนุ ตาม 1. 
ถงึ 6                                     

              8.  กองทนุตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะตาม 1. 
ถงึ 7.                              

          (ข)  นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
นอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึง่ (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยู่
ภายใตบ้งัคับตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคล                               

         (ค)  บคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหวา่งประเทศโดยเป็น
การลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุทีม่ไิดม้สีญัชาติ
ไทยหรอืผา่นบญัช ีแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus 
account)                              

         (ง)  บคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน
เมือ่มเีหตจํุาเป็นและสมควร                         

    (2) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ทีม่ลัีกษณะดังนี ้                               

         (ก)  กองทนุรวมอทีเีอฟ เฉพาะกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญห่รอืผูด้แูลสภาพ
คลอ่งทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิท
จัดการ                                     

              “ผูล้งทนุรายใหญ”่ และ “ผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง” ตาม (2) (ก) ใหห้มายความถงึ ผูล้งทนุราย
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ใหญแ่ละผูด้แูลสภาพคลอ่ง ตามทีกํ่าหนดไวใ้น
ประกาศทีเ่กีย่วกบัการจัดตัง้และการจัดการกองทนุรวม
อทีเีอฟ                                

        (ข)  กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีม่กีารรับโอน
เงนิจากกองทนุสํารองเลีย้งชพี ทัง้นี ้เฉพาะในสว่น
ของหน่วยลงทนุทีร่องรับการรับโอนเงนิดังกลา่ว“เงนิ
จากกองทนุสํารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดังนี ้   

                1.  เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับ
โอนจากกองทนุสํารองเลีย้งชพี                         

                2.  เงนิทีก่องทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีรับ
โอนตอ่เนื่องจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี
อืน่                         

                3.  ผลประโยชนอ์นัเกดิจากเงนิตาม 1. 
และ 2.                               

                    (ค)  กรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีตาม 
(2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถอืหน่วยลงทนุ ทีม่ี
ระยะเวลาตดิตอ่กนัไมเ่กนิหนึง่ปี  เวน้แต ่ไดรั้บผอ่นผัน
จากสํานักงานเนื่องจากมเีหตจํุาเป็นและสมควรโดย
พจิารณาถงึประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดังกลา่วเป็นสําคัญ”                         

                   ทัง้นี ้กองทนุรวมทีจ่ะไดรั้บการยกเวน้
ตาม (2) ตอ้งมลัีกษณะครบถว้นดังตอ่ไปนี ้         

                  (1)  การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จํากดั การถอื
หน่วยลงทนุ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้
8/1 ของ
ประกาศ ทน.
46/2556 โดย
ประกาศ ทน.
13/2562 
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อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไป ทีพ่งึไดรั้บจาก
การลงทนุ เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

                  (2)  มกีระบวนการทีทํ่าใหม้ั่นใจไดว้า่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบถงึ การมผีูถ้อื
หน่วยลงทนุทีถ่อืเกนิกวา่ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุ 
ซึง่อาจกระทบตอ่การบรหิารจัดการกองทนุรวมหรอืการ
เลกิกองทนุรวมได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้

ผกูพนั 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการใน

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
    หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ การดําเนนิการใดที่
โครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ใหดํ้าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

    มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็นการขัดหรอืแยง้กบั
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

    ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ
อยา่งมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิ
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีาร
แบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

1. ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ 
โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนัใหไ้ดรั้บ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่
หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

2. ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุไมว่า่กรณีใดใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิ
ทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ 

    หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวม
หรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไป
ตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ 
ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนนิการ
ดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ

    มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็น
การขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมายให ้
ถอืวา่มตนัิน้เสยีไป 

19.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการทีม่ี
ผลกระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมี
นัยสําคัญ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีดังตอ่ไปนี ้ตอ้ง
ไดรั้บมตพิเิศษ 

         (1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการ
ลงทนุของกองทนุรวมทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนและความ
เสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสําคัญ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
17 ของ
ประกาศ ทน.
33/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

3. ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิ
หนึง่ ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่
ของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ 

  

    ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลัีกษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรอืสํานักงานกําหนด ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุ
รวมยืน่คําขอเป็นหนังสอื พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้ง
ครบถว้นตามคูม่อืสําหรับประชาชน 
    เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามวรรค
หนึง่แลว้ ใหถ้อืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

    การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่ มตขิ
หน่วยลงทนุดังกลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ของโครงการ หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุ  
ปรากฏวา่มตขิอง ผูถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่คํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจํี
ไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมส
เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมต ิ
ไปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 
    ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด  หากไมส่ามารถดําเนนิการตามมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เนื่องจากขอ้จํากดัดังตอ่ไปนี้ บรษัิท
จัดการกองทนุรวมอาจดําเนนิการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
แนวทางทีสํ่านักงานกําหนดได ้
              (1)  การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
              (2)  การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอืน่ที่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการ ตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเกีย่วกบัการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกนัเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ   

         (2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

         (3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวม
ทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่ง
ของการลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั 

         (4) การรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

         (5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ 

         (6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั 
ผูป้ระกนั สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของ
ผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่ง
ใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวม อาจขอใหสํ้านักงานใหค้วาม
เห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้ ทัง้นี ้
สํานักงานอาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการกองทนุ
รวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นให ้
ความเห็นชอบก็ได ้                     

       (1)  การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขาย
และการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ     

       (2)  การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มทํ่าใหส้ทิธทิีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง            
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    การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  หากมไิด ้
กระทําตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจํานวนหน่วย
ลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
  
    ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืวธิจัีดการได ้
กระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทหลักทรัพยแ์จง้ใหสํ้านักงาน
ทราบภายในสบิหา้วันนับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข               
  
    ใหบ้รษัิทหลักทรัพยแ์จง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอื
วธิจัีดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุคน และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่
ทอ้งถิน่อยา่งนอ้ยหนึง่ฉบบัภายในสบิหา้วันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงานหรอืวันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี              
  

บรษัิทจัดการ อาจจะดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุ โดย
ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และเมือ่สํานักงานไดรั้บจด
ทะเบยีนเพิม่ทนุของกองทนุแลว้ บรษัิทจัดการ จะแจง้การดําเนนิการดังกลา่ว 
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน อยา่งนอ้ย 
1 ฉบบัภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีสํ่านักงานไดรั้บจดทะเบยีน เพิม่จํานวนเงนิทนุ
จดทะเบยีนของกองทนุ 

  

  

       (3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิที่
กองทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทนุ                         

      (4)  การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่
กรณี                       

       (5)  กรณีอืน่ใดนอกเหนอืจาก (1) (2) (3) และ 
(4)                        

       การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไม่
มผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่
ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุ
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง               

19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบ
ตอ่สํานักงาน นอกเหนือจาก ขัน้ตอนการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการทีสํ่านักงานใหค้วามเห็นชอบ ขอ้ 19.5  ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมยืน่คําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตาม
คูม่อืสําหรับประชาชน และชําระคา่ธรรมเนียมตอ่
สํานักงานเมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอพรอ้มทัง้เอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อื
สําหรับประชาชนแลว้  ทัง้นี้ อตัราคา่ธรรมเนยีมให ้
เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนด
คา่ธรรมเนยีมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลู การจด
ทะเบยีน และการยืน่คําขอตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
48 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
38/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

        เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานที่
ถกูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ สํานักงานจะ
ดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 

        การชําระคา่ธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิท
จัดการกองทนุรวมเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษมจํีานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 
80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิ
หน่วยลงทนุ  หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษเมือ่คํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มี
จํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบั
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมติ
นัน้             

19.5 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้ให ้
ถอืวา่สํานักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรือ่งดังกลา่ว                        

   (1)  การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณี
ดังนี ้                              (ก)  การลดมลูคา่ขัน้ตํา่
ในการซือ้หน่วยลงทนุ                        

       (ข)  การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ                                

       (ค)  การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื                               
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       (ง)  การเพิม่ความถีข่องการสง่คําสัง่ซือ้ขาย
หน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่
สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมี
นัยสําคัญ                                

       (จ)  การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ                        

   (2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อก
โดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมาย
ดังกลา่ว                        

   (3)  การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของ
บคุคลใหถ้กูตอ้ง                         

   (4)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูล
ผลประโยชน ์เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน
แลว้              

   (5)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่การลดคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่
สํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
ในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดปิ้ด
ประกาศการลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยไวท้ี่
สํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ช ้
เป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ             

19.6 ในกรณีทีก่องทนุรวมใดมกีารแบง่ชนดิหน่วย
ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิู ้
ถอืหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีกํ่าหนด
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ไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามที่
กําหนดในประกาศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
เพิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย                        

       (1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิ ไดรั้บผลกระทบ
ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี                        

       (2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่
ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้ง
ไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี       

       (3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี                          

       บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งระบหุลักเกณฑ์
เพิม่เตมิสําหรับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ ของ
กองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่
ไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผกูพันดว้ย     

  
    ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ
รวมหรอืวธิจัีดการไดก้ระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ใหบ้รษัิทหลักทรัพยแ์จง้ใหสํ้านักงานทราบ
ภายในสบิหา้วันนับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข               
  
    ใหบ้รษัิทหลักทรัพยแ์จง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
จัดการกองทนุรวมหรอืวธิจัีดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทกุคน และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่
อยา่งนอ้ยหนึง่ฉบบัภายในสบิหา้วันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บ

ประกาศ สน.
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ความเห็นชอบจากสํานักงานหรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข
เพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี              

บรษัิทจัดการ อาจจะดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจด
ทะเบยีนของกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และเมือ่สํานักงานไดรั้บจด
ทะเบยีนเพิม่ทนุของกองทนุแลว้ บรษัิทจัดการ จะแจง้
การดําเนนิการดังกลา่ว ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย
ทราบ โดยประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน อยา่งนอ้ย 1 
ฉบบัภายใน 15 วัน นับแตว่ันทีสํ่านักงานไดรั้บจด
ทะเบยีน เพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุ 

  

  
ขอ้

ผกูพนั 
22.1 เง่ือนไขในการเลิก

กองทุน 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิโครงการจัดการกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณี
ดังตอ่ไปนี้  

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนดังนี ้

         (1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันทําการใด 

         (2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวนัหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

         (3) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

22.1.2. เมือ่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สัง่ ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุ
เปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ กระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตน 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิโครงการจัดการกองทนุ
รวมเมือ่ปรากฏกรณีดังตอ่ไปนี้  

22.1.1.    บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวม
ตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏ
กรณีใดกรณีหนึง่ดังตอ่ไปนี ้

          (1)  จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ย
กวา่ 35 ราย ในวนัทําการใด                       

          (2)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใด
วันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอื มยีอดรวมการขายคนื
หน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 
ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิใน
การพจิารณาเลกิกองทนุหรอืไมก็่ได ้หากบรษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่

 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
102 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
21/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
102/1 
ประกอบขอ้ 
102(2) ของ



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

22.1.3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงการจัดการ และหากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ บรษัิทจัดการ
จะนําสง่เอกสารเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการขอมตนัิน้ 

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้ และ
จัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป หากปรากฏวา่ 

    (1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใด
กองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีสํ่านักงานฯ ประกาศ
กําหนด                                 

    (2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคล
ใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกบับคุคลอืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือํา
พรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป    

    (3) มกีารจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีาร
ปฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุทัว่ไปตามทีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 

    (4) บรษัิทจัดการไมป่ฏบิตัหิรอืไมส่ามารถดําเนนิการตามคําสัง่ของ
สํานักงานฯ ตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และ
จัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวม
เพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่

การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทนุรวมยังคงมี
ทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่ง
เพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

                 ในกรณีทีก่องทนุรวมซึง่มกีารขายคนื
หน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ตาม (2) เป็น
กองทนุรวมทีม่หีน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพยใ์หบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิ
เลกิกองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานกําหนด 

         (3) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดย
คํานวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลง
เหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

22.1.2. เมือ่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สัง่ ให ้
บรษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ 
กระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่อง
ตน 

22.1.3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการ
จัดการ และหากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยไมเ่กนิรอ้ย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจัดการ บรษัิทจัดการจะนําสง่
เอกสารเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูล
ผลประโยชน ์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการ
ขอมตนัิน้ 

ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
21/2562 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
102 วรรค 3 
ประกอบขอ้ 
106/3 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
21/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ
หรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสํานักงานฯ ไดดํ้าเนนิการแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จงแสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และ
หลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูนห์รอืทําให ้
เชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป
อยา่งแทจ้รงิ และสํานักงานฯ สัง่ใหบ้รษัิทจัดการทําการแกไ้ข หรอืดําเนนิการ
ใด ๆ และบรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการตามทีสํ่านักงานฯ สัง่ได ้ หรอื
ดําเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถทําใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ
ทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

  

22.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอน
การอนุมัตใิหจั้ดตัง้ และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ
ทั่วไป หากปรากฏวา่ 

    (1) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่ 1 ใน 
3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่
สํานักงานฯ ประกาศกําหนด                                 

    (2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการ
ดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็น
หรอืตกลงกบับคุคลอืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือําพราง
ลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุ
เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป    

    (3) มกีารจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษัิทจัดการมไิด ้
ปฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุ
ทั่วไปตามทีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจา่ย
หนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

    (4) บรษัิทจัดการไมป่ฏบิตัหิรอืไมส่ามารถ
ดําเนนิการตามคําสัง่ของสํานักงานฯ ตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

22.1.5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอน
การอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่ี
เหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุ



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิ
ของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสํานักงานฯ ได ้
ดําเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
ทําการชีแ้จงแสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน 
ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจ
พสิจูนห์รอืทําใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็น
การจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ 
และสํานักงานฯ สัง่ใหบ้รษัิทจัดการทําการแกไ้ข หรอื
ดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการไมส่ามารถ
ดําเนนิการตามทีสํ่านักงานฯ สัง่ได ้ หรอืดําเนนิการ
แลว้แตไ่มส่ามารถทําใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวม
เพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ 

  
ขอ้

ผกูพนั 
22.2 การดาํเนินการของ

บริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุน

รวม 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุเปิดดังกลา่ว 

    (ก) ยตุกิารรับคําสัง่ ซือ้ และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทําการที่
ปรากฏกรณีตามขอ้ 20.1 

    (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนรวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดว้ย ทัง้นีภ้ายใน 3 วันทําการนับแตว่นั
เกดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 

    (ค) จําหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุภายใน 5 วันทํา
การนับแตว่นัเกดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถ
กระทําไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ

    (ง) ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) 
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วันทําการนับแตว่นัเกดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 
22.1.1 และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการ
เลกิกองทนุเปิดนัน้ 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี้เพือ่เลกิกองทนุ
เปิดดังกลา่ว 

(1)  ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ตัง้แตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1  

(2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน  รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนแ์ละสํานักงานทราบดว้ย  ทัง้นี ้ภายใน 3 
วันทําการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 

(3)  จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเปิด
ดังกลา่วภายใน 5 วันทําการ นับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์
ตามขอ้ 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระทํา
ไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตั ิ                        

แกไ้ขตามขอ้ 
105 ของ
ประกาศ สน.
87/2558 โดย
ประกาศ สน.
21/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

เมือ่ไดดํ้าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคง
เหลอือยูจ่ากการดําเนนิการตาม (ค) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารชําระบญัชขีอง
กองทนุรวม 

  

(4)  ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวน
เงนิทีร่วบรวมไดต้ามวรรคหนึง่ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายใน 10 วันทําการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 
22.1.1 และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวม 

  

 
 

ขอ้

ผกูพนั 
23. การชาํระบญัชีเม่ือเลิก

กองทุน 
    บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบญัชโีดยจะแตง่ตัง้ผูชํ้าระบญัชทีีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ เพือ่ดําเนนิการรวบรวมทรัพยส์นิจัดทํา
บญัชจํีาหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุ ชําระหนี้สนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของ
กองทนุ ทัง้ทําการชําระหนีสิน้และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุ รวมทัง้ทําการ
อยา่งอืน่ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ชําระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จ ทัง้นี้ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

    สาหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการชําระบญัชขีองกองทนุจะหัก
จา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุและผูชํ้าระบญัชจีะดําเนนิการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธคิงเหลอืตามสดัสว่นหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุถอือยู ่

    เมือ่ไดชํ้าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูชํ้าระบญัชจีะทําการจดทะเบยีนเลกิ
กองทนุกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชํ้าระบญัชจีะโอนทรัพยส์นิคง
คา้งใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังจากการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้กเป็น
กรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    ทัง้นี้บรษัิทจัดการกําหนดใหท้ีทํ่าการของบรษัิทจัดการเป็นสถานทีชํ่าระเงนิ
คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มม่ารับเงนิหรอืเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิท
จัดการไมส่ามารถสง่มอบเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่บรษัิท
จัดการจักไดนํ้าทรัพยดั์งกลา่วไปวางทรัพย ์ณ สํานักงานวางทรัพย ์และ
ดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สร็จสิน้ได ้

  

    บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบญัชโีดยจะแตง่ตัง้
ผูชํ้าระบญัชทีีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้
ความเห็นชอบ เพือ่ดําเนนิการรวบรวมทรัพยส์นิจัดทํา
บญัชจํีาหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุ ชําระหนี้สนิ และ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุ ทัง้ทําการชําระหนีสิน้และ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุ รวมทัง้ทําการอยา่งอืน่
ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ชําระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จ ทัง้นี้ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

    สาหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการชําระ
บญัชขีองกองทนุจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ
และผูชํ้าระบญัชจีะดําเนนิการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธคิงเหลอืตาม
สดัสว่นหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยู ่

    เมือ่ไดชํ้าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูชํ้าระบญัชจีะ
ทําการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชํ้าระบญัชจีะโอน
ทรัพยส์นิคงคา้งใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังจากการจด
ทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลํิาเนาในประเทศ
ไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมจะอา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวาง

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกไ้ขตามขอ้ 
10 (4) ของ
ประกาศ สน.
27/2554 โดย
ประกาศ สน.
23/2562 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ทรัพยแ์ละดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิกองทนุตาม
ขัน้ตอนใหเ้สร็จสิน้ได ้

    ทัง้นี้บรษัิทจัดการกําหนดใหท้ีทํ่าการของบรษัิท
จัดการเป็นสถานทีชํ่าระเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีไ่มม่ารับเงนิหรอืเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ
ไมส่ามารถสง่มอบเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้
เพือ่บรษัิทจัดการจักไดนํ้าทรัพยดั์งกลา่วไปวางทรัพย ์
ณ สํานักงานวางทรัพย ์และดําเนนิการจดทะเบยีนเลกิ
กองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สร็จสิน้ได ้

  
ขอ้

ผกูพนั 
คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม   โครงการ                       หมายถงึ            โครงการ

จัดการกองทนุเปิด เอสเคเอฟเอ็ม แมโ่ขง  

กองทนุรวม/กองทนุ        หมายถงึ            กองทนุ
เปิด เอสเคเอฟเอ็ม แมโ่ขง  

หนังสอืชีช้วน                หมายถงึ             หนังสอืชี้
ชวนทีม่รีายละเอยีดตามทีกํ่าหนด โดยประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบหนังสอืชี้
ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการ                  หมายถงึ            บรษัิท
หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ สยาม ไนท ์ฟันด ์แมเนจ
เมน้ท ์จํากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน ์        หมายถงึ            ผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ            นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื  หมายถงึ           บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิท
จัดการกองทนุมอบหมายใหทํ้าหนา้ทีข่ายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณีของกองทนุ  

ตลาดหลักทรัพย ์            หมายถงึ            ตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.      หมายถงึ            คณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์สํานักงาน/สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

มลูคา่หน่วยลงทนุ           หมายถงึ            มลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ       หมายถงึ            มลูคา่
หน่วยลงทนุทีคํ่านวณเป็นราคาขาย ณ สิน้วนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี ราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ                        หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ
ทีคํ่านวณเป็นราคารับซือ้คนื ณ สิน้วันทําการรับซือ้คนื 
หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

วงเงนิลงทนุ วงเงนิรับอนุญาต หมายถงึ วงเงนิที่
สํานักงาน ก.ล.ต. และหรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย 
และหรอืหน่วยงานทีม่อํีานาจตามกฎหมายใดๆ 
อนุญาต หรอืเห็นชอบใหก้องทนุโดยบรษัิทจัดการ 
สามารถนําไปลงทนุในตา่งประเทศได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่

แก้ไข 
หัวข้อ ข้อมูลเดมิ ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

วันทําการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกตขิองบรษัิท
จัดการ 

วันและเวลาทําการซือ้ขาย หมายถงึ  วันและเวลาทํา
การขายหน่วยลงทนุ หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
กําหนดในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แลว้แต่
กรณี 

คําเสนอซือ้   หมายถงึ  เสนอซือ้หลักทรัพยข์อง
กจิการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบงํากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุ
ทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งโดย
แกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แตว่ันทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจํานวน
หน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่
ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอื
ลดจํานวนหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจดทะเบยีน/กจิการ  หมายถงึ บรษัิททีม่ี
หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการ
อนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย  

กลุม่กจิการ  หมายถงึ  บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทยอ่ยตาม
มาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดเกีย่วกบั
การจัดทํางบการเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผย
ลา่สดุ เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มม่กีารจัดทํางบการเงนิรวมให ้
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พจิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฎในบญัชี
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุทีส่ง่ตอ่กระทรวงพาณชิย ์

สถาบนัการเงนิ หมายถงึ ถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่
ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ  

สมาคม หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธรุกจิ
หลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีัตถปุระสงค์
เพือ่ทําการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท
ทีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุ  

ใบแสดงสทิธ ิหมายถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี่
เกดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย (depositary receipt)  

หลักทรัพยอ์า้งองิ  หมายถงึ หลักทรัพยป์ระเภทใด
ประเภทหนึง่ทีอ่อกโดยบรษัิทจดทะเบยีนและใชเ้พือ่
รองรับใบแสดงสทิธ ิ 

Organized market หมายถงึ ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทาง
การสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้
ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่งๆ ที่
เกีย่วกบัตราสารนัน้ 

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ี
คะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอก
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เสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

 
  

 
 
 
 

     
 


