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รายชือ่กองทุน 
1) กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (M-RMF) 19) กองทุนเปิด วรรณ เอเชียแปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีทส์ (ONE-APACPROP) 
2) กองทุนเปิดวรรณเดล่ี (1AM-DAILY) 20) กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท (FCF) 
3) กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต้ รีเด็มชั่น ฟันด์ (ONE-CHINA) 21) กองทุนเปิดเอกเอเซียพูนผล (ONE-FAS) 
4) กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร ์(ONEPROP-SG) 22) กองทุนเปิดไทยเด็กซ ์SET High Dividend ETF (1DIV) 
5) กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (ONE-GLOBALEQ) 23) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มหุ้นคุณค่าปันผล (1VAL-D) 
6) กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์ (ONE-NIPPON) 24) กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ (ONE+1) 
7) กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) 25) กองทุนเปิด วรรณ อิควิตี้ (ONE-EQ) 
8) กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) 26) กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิล (ONE-FLEX) 
9) กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ (ONE-INDIAOPP) 27) กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3) 

10) กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเล้ียงชีพ (GOLD-RMF) 28) กองทุนเปิด ไซรัส โมเมนตมั ฟันด์ (SYRUS-M) 
11) กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะส้ัน (ONE-GLOBHY) 29) กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) 
12) กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเป้ียน อิควิตี้ (ONE-EUROEQ) 30) กองทุนเปิดธนาวรรณ (THANA1) 
13) กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี (ONE-POWER) 31) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เกต็ เอควิตี ้(1AM-GEM) 
14) กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (ONE-SETHD) 32) กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนกำไร (FLEXAR) 
15) กองทุนเปิดไทยเด็กซ ์SET100 ETF (TH100) 33) กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด ์(ONE-PROP) 
16) กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น (ONE-ACT) 34) กองทุนเปิดเอกตราสารหนีค้ืนกำไร (ONE-FAR) 

17) กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด ์(ONE-ULTRA) 35) กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ (ONE-PREMIER) 
18) กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ (ONEPROP-D) 36) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) 
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รายชือ่กองทุน (2) 
37) กองทุนเปิดเอกทวีคูณ (ONE-G) 54) กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM) 
38) กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (1GLOBALBOND) 55) กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 1Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

(ONE-COMPLEX1Y1) 
39) กองทุนเปิดวรรณพันธบตัรไทย (1AM-TG) 56) กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 3Y1 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

(ONE-COMPLEX3Y1) 
40) กองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชยีล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
(ONE-HYPER) 

57) กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) หุ้นระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF) 

41) กองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด์ (ONE-ACTIVE6/2) 58) กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว (ONE-ACT70LTF) 
42) กองทุนเปิด วรรณ นอร์ทเอเชีย 10 ฟันด์ (ONE-NORTH10) 59) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว (1SG-LTF) 
43) กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล (ONE-HOSPITAL) 60) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF) 
44) กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y (ONE-FIN3Y) 61) กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว (1S-LTF) 
45) กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม (ONE-FIXED) 62) กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (F-RMF) 
46) กองทุนเปิด วรรณ เกรทเตอร์ ยูเอส (ONE-GUS) 63) กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (V-RMF) 
47) กองทุนเปิด วรรณ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 3Y2 (ONE-FIN3Y2) 64) กองทุนเปิด เฟล็กซิเบิลคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (FLEX-RMF) 
48) กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟนัด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย (ONE-ENHANCED3M3) 

65) กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเล้ียงชพี (ONEPROP-RMF) 

49) กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M (ONE-TOP5M) 66) กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเล้ียงชพี (ONE-UGERMF) 
50) กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี ้(ONE-VIETNAM) 67) กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1US-OPP) 
51) กองทุนเปิด วรรณ ออพพอร์ทูนิตี้ 6 (ONE-OPPORTUNITY6/2) 68) กองทุนเปิด วรรณ อีควิตีฟ้นัด์ (คอร์ปอเรท 14) (ONE-EC14 ) 
52) กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ONE-ALLCHINA) 69) กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) 
53) กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย (ONE-UY6M) 70) กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

(ONE-COMPLEX3YA) 
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สรุปรายละเอียดการขอความเห็นชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 

 
หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

คำจำกดัความ / 
คำนิยาม : 

- ไม่ได้ระบุ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกับเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที ่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออม
สิน 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนน
เสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั ้งหมดของผู ้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ง
มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน.38/2562  
และประกาศ ที ่สน.
20/2562 
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
3.วัตถุประสงค์
ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
ชนิดกองทุนรวม 
ประเภทกองทุน
รวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุน
ในต่างประเทศ 
การลงทุนใน
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการ
ลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 
 
 
 
 

3.11 รายละเอียดเกีย่วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่ง
ประเภทกองทุนรวมจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงรอการลงทุน  ซึ่งมี
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 รายละเอียดเกีย่วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
 
ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการ
จ ัดแบ่งประเภทของกองทุน บร ิษ ัทจ ัดการอาจไม่น ับช ่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นสำคัญ 
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิก

กองทุนรวม  
(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน

เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
มีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื ่อรอการลงทุน  
ทั้งนี ้ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน.20/2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.14. อัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
 
ส่วนที ่  3 : อัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit) 
 
 
 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit) 
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
(% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน 
หร ือตราสารท ี ่ม ีส ัญญาซ ื ้อขาย
ล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือ
มีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืน
ผู้ออกตราสารได้ 
 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า
เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
........................ 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 
 
 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
(% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้
เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที ่กฎหมายกำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
 
2.2  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง ซึ ่งจดทะเบียนกับ TBMA 
แ ล ะ ม ี ก า ร เ ส น อ ข า ย ต า ม
หล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ท ี ่ ก ำ หนด ไว ้ ใ น
ประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ท่ีออกใหม่) 
 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 
*เฉพาะกองทนุ 
8),9),11),12),13), 
16),17),18),19),20), 
21),33),35),39),40), 
50),52),54),58),45), 
46),65),66) 
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง

หน ี ้ ก ึ ่ งท ุน  ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของ
ผู ้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ภาคร ัฐไทยหร ือตรา
ส า ร ห น ี ้ ภ า ค รั ฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม ่เก ิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หน ี ้ ส ินทางการเง ิน  ( financial 
liability) ของผู ้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
โดยไม่ให้น ับรวมมูลค่าหนี ้สิน
ด ังกล ่าวของเจ ้าหนี ้ที่ ม ีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืม
จากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผย
ไว ้ ในงบการ เ ง ินสำหร ับรอบ

2.3 เ ง ิ น ฝ า ก ห ร ื อ ต ร า ส า ร
เทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน 
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วน
นี ้
............................ 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสีย
ในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ตราสารหนี้ ตราสาร

กึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 
Basel III แ ละ ศ ุกู ก 
ของผู้ออกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ภาครัฐไทย
ห ร ื อ ต ร า ส า ร ห นี้
ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
หนี ้ส ินทางการเง ิน ( financial 
liability) ของผู้ออกตราสารราย
น ั ้น ตามท ี ่ เป ิดเผยไว ้ ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั ้งนี ้ ในกรณีที ่ ผู้
อ อ ก ต รา สา รม ี หน ี ้ ส ิ น ท า ง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่
ปรากฏในงบการเง ินล ่า สุด 
บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทาง
การเง ินด ั งกล ่าวมารวมกับ
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ระยะเวลาบ ัญช ีล ่าส ุด ให ้ใช้
อ ัตราส่วนไม่เก ิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี ้ของผู ้ออกรายนั้น
เป็นรายครั ้ง เว้นแต่ในกรณีที ่ ผู้
ออกตราสารได ้ม ีการย ื ่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ
( bond issuance program) ใ ห้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเง ินล ่าส ุดด ้วยก ็ ได ้โดย
ข้อมูลหนี ้ สินทางการเง ินนั้น
จะต ้อง เป ็นข ้อม ูลท ี ่ ม ี การ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ใน
ง บ ก า ร เ ง ิ น ส ำ ห ร ั บ ร อ บ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ
(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2……… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** (1) ทกุกองทุน 
ยกเวน้ กองทนุ 1) 
และ 2)  
(2) กองทนุรวม 
Feeder Funds มี
แก้ไขในส่วนที่ 5 ข้อ 
3. เพิ่มเติมจากนี้ ดัง
ปรากฏตามตารางต่อ
จากนี ้
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ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ..................... 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วน
การลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัด
จากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บรษิัท
จัดการ 
(2) ................... 

 
(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบัติ หรือ
ทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึง
ว ันที ่ได้จำหน่ายทรัพย์ส ินนั ้นออกไปหรือว ันที ่ทรัพย์สินมีการ
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จ ัดส่งรายงานต่อ
สำนักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือ
การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน * 
1. ............. 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับชื ่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกดิ
กรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
 
(2) ........................ 
 
(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ 
หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลเกี ่ยวกับชื ่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือ
วันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
ในกรณีที ่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที ่ขาด
คุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
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2. ........................ 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภท จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั ้งจัดส่งต่อผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
............................ 
(4)  เมื ่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชือ่ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานต่อสำนักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวัน
ทำการถัดจากวันท่ีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 
 
 
 
 
 
 

ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
 
2. .............................. 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
......................... 
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที ่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี ่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 
รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที ่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ทกุกองทนุ ยกเวน้ 
กองทุนรวมตลาดเงนิ  
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(5) ....................... 
 
3. ....... 
4. ....... 
ส่วนที่ 6 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ...................... 
(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน  พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน  รวมทั ้งจัดส่งต่อผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
 
................................ 

สำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว 
 
(5) .......................... 
 
3. ....... 
4. ....... 
ส่วนที่ 6 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ** 
1. ....................... 
(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน  พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายใน  3 วันทำการนับแต่วันที ่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที ่บริษัท
จัดการ 
................................ 
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เฉพาะกองทนุรวม Feeder Funds  

เฉพาะกองทนุ 3),4),5),6),10) 
 
 
ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
 
................................ 
2. กรณีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตาม
ความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 
5 วันทำการติดต่อกัน 

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และว ันที ่การลงทุนไม่เป ็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและ
ผู ้ด ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 ว ันทำการนับแต่ว ันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการกองทุนรวม 

(2) ....... 
(3) ....... 
(4) ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไป

ตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน 

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 2. ของส่วนที่ 5 นอกเหนือจากที่แก้ไขในข้างต้น 
 
ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือ
การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
 
.......................... 
2. หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ท ี ่ ค ำ นว ณ ต า ม ค ว า ม ม ี ส ่ ว น ได ้ เ ส ี ย ใ นก ิ จ ก า รท ี ่ ล ง ทุ น 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน 

อัตราส่วนการลงทุน และวันที ่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

 
(2)  ....... 
(3)  ....... 
(4)  ในกรณีท่ีอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไป

ตามที่กำหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงาน
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อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์ส ินดังกล่าว รวมถึงว ันที่
อ ัตราส ่วนเป ็นไปตามที ่กำหนด และจ ัดส ่งรายงานต่อ
สำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจาก
วันท่ีเป็นไปตามที่กำหนดนั้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว  รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันท่ีอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด 

เฉพาะกองทนุ 7),8),9),11),12) 
 
 
ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
.......... 
 
3.  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration 
limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน ให้บริษัทจัดการดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภท จำนวน 

อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงท ุน และจ ัดส ่งรายงานต ่อสำน ักงานและผ ู ้ด ู แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 ว ันทำการนับแต่ว ันครบระยะเวลา

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3. ของส่วนท่ี 5 นอกเหนือจากที่แก้ไขในข้างต้น 
 
ส่วนท่ี 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือ
การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
........... 
 
3. หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ
หน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ท ี ่ ค ำ นว ณ ต า ม ค ว า ม ม ี ส ่ ว น ได ้ เ ส ี ย ใ นก ิ จ ก า รท ี ่ ล ง ทุ น 
(concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน  
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน 

อัตราส่วนการลงทุน และวันที ่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
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ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที ่บริษัทจัดการ
กองทุนรวม  

(2) ในกรณีที ่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไป
ตามที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  รวมถึงวันที่อัตราส่วน
เป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เป็นไปตามที่กำหนด
นั้น 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาส
แรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(4) เมื่อครบระยะเวลาตาม (3) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติม
ในทรัพย์สินที ่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด 

 
 
 
 
4. .......... 
5. .......... 

(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายใน
โอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว 

(3)  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ ให้จ ัดทำรายงานข้อมูลเก ี ่ยวกับช ื ่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่
อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบ
ระยะเวลาตาม (2) 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการ
ลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์ส ินที ่ เก ินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
จัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่งพร้อมสาเหตุที ่ไม่สามารถ
แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์  ทั้งนี้ ภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 
 
4. .......... 
5. .......... 
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เฉพาะกองทนุ 1),2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
กำหนด 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาด
เงิน โดยมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุนซึ่งได้จากการคำนวณคา่
ตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วันตามที่กำหนด แต่ต่อมา
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดดังกล่าวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันทำการโดยไม่ได้
เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำรายงาน โดยระบุอายุเฉลี ่ยของทรัพย์สินที ่ลงทุน

ดังกล่าว และสาเหตุที ่ไม่สามารถดำรงอายุเฉลี ่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวตามที่กำหนด รวมทั้งจัดส่งต่อ
สำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 
วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2)  ดำเนินการแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว
ภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สำคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 ว ันนับแต่ว ันครบระยะเวลา
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีตาม (2) วรรคสอง 
ในกรณีที ่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัท
จัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดใน (2) วรรคหนึ ่ง หรือบริษัท
จัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจ
ดำเน ินการตามความเหมาะสมได ้โดยต ้องคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษทัจัดการในเรื่องดังกล่าวตอ่
สำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั ้งนี้  ในการจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการ
โดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

(3) จัดทำรายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที ่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถ
แก้ไขได้ และดำเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนด ให้บริษัท
จัดการปฏิบัติให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้  ท้ังนี้ โดยไม่ต้องคำนึง
ว่าระยะเวลาตาม (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่  
3.1)  จัดทำรายงานเมื่ออายุเฉลี ่ยของทรัพย์สินที ่ลงทุน

ดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และ



 เอกสารแนบ 16 of 31 
 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
 
 
 

 
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการ
ลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
 
1. .......... 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วน
การลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจาก
วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาดังนี้  เว้น
แต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี ้
(ก)  30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงิน 
(ข)  90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวม 
(3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือ
ทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที ่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึง

ทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน ตามลำดับ โดยรายงาน
ดังกล่าวให้มีสาระสำคัญตาม (1) โดยอนุโลม 

3.2)  ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 
 
ส่วนที่ 6 การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือ
การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
 
1. .......... 
(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับชื ่อ จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุนและวันที ่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติรวมทั้ง
จัดส่งจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน
3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี 
(ก) 30 วันนับแต่วันที ่ทรัพย์สินนั ้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็น
กองทุนรวมตลาดเงิน  
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ 
หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื ่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
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ว ันที ่ได ้จำหน่ายทรัพย์ส ินนั ้นออกไปหรือว ันที ่ทร ัพย์ส ินม ีการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน 
รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด
กรณีดังกล่าว 
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 
บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภท จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวตอ่สำนักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บ
สำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะ
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรก
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา
ดังนี ้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี ้
(ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน สำหรับการลงทุน

ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือ
วันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้
จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วัน
ทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิด
จากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน 
อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกลา่ว 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ ่มเติมในทรัพย์สินที ่เกินอัตราส่วนการลงทุน
จนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กำหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายใน
โอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี 
(ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที ่คำนวณตามประเภททรัพย ์ สิน 
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ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3 
(ข)  90 ว ันนับแต่ว ันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ ื ่นใด
นอกเหนือจากกรณีตาม (3)(ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 
บริษ ัทจ ัดการต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 30 ว ันนับแต่ว ันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว 
(4)  เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด
แล้ว ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผู้ด ูแล
ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนนั้น 
(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงท ุนท ี ่ คำนวณตามความม ีส ่ วนได ้ เส ี ยในก ิจการท ี ่ ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม 
(1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ ้นจำนวนที ่เกินอัตราส่วนการ
ลงทุน  เว ้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้ร ับการผ่อนผันจาก
สำนักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอ
ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที ่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจด

(product limit) สำหร ับการลงท ุนในเง ินฝากหร ือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  
(ข)  30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที ่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูล
เกี ่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 
รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนที่กำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)  บริษัทจัดการต้องจัดทำ
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว  
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ทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ 
ความใน วรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็น
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุน
ต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
 
3. ........ 
4. ........ 
 
ส่วนที่ 6 การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
 
1. .......... 
(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ  
 
(2) .......... 
2. .......... 

 
 
 
 
 
 
 
3. ........ 
4. ........ 
 
ส่วนที่ 7 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
 
1. .......... 
(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน  รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที ่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที ่บริษัท
จัดการ 
(2)  .......... 
2. .......... 



 เอกสารแนบ 20 of 31 
 

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
9. การชำระคา่รับ
ซื้อคืน สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนดว้ย
หลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน : 

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั ้นตอนที ่กำหนดดังกล่าวต้อง
สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
เงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัท
จ ัดการได้ร ับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ สน.38/2562 
(ข้อ 2) 
 
 

11. การไม่ขายไม่
รับซื้อคืนไม่
สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามสัง่ : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้ร ับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั ่งซ ื ้อ คำสั ่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ......................... 
.......................... 
 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนตามคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืนหรือคำสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1) .......................... 
......................... 
(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน ข้อ 
22.1.1 (5) 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ สน.21/2562 
(ข้อ 3) 
 
ทุกกองทนุ ยกเว้น
กองทุน 1) และ 2) 

13. เงื่อนไขและ
ข้อจำกดัในการ
จัดสรรและการ
โอนหน่วยลงทุน : 

 
 
 
 
 

13.1 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน 
 
กองทุนมีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้ต้องไม่เกินหนึ่งใน

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ทน.13/2562 
(ข้อ 1 และ 2) 
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สามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 
(ก)  กองทุนดังนี้ 
1.  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
2.  กองทุนประกันสังคม 
3.  กองทุนการออมแห่งชาติ 
4.  กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ 
5.  กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
6.  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7.  กองทุนอื ่นใดที ่สำนักงานพิจารณาว่ามีลักษณะทำนอง
เดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุน
ตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
(ค)  บุคคลซึ ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที ่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) 
(ง)  บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็น
และสมควร 
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13.1 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม 
................................... 

(2)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน
หน่ึงปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็น
และสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู ้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญของกองทุนรวมที ่มี
ลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
(2.1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่ง
แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงได้รับ
จากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น  
(2.2)  มีกระบวนการที่ทำให้มั ่นใจได้ว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู ้ถือหน่วยลงทุนที ่ถ ือเกินกว่า
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการ
กองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 
 
13.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม 
...................................  

14. การจ่ายเงิน
ปันผล 

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุน
โดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

14.3 กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงิน

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน. 
21/2562 (ข้อ 8) 
เฉพาะกองทนุ  
4),5),7),8),9),13) 
14),15),16),17),18) 
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(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันหรือส่ังให้ปฏิบัติเป็น
อย่างอื่น 

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ 
และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

(3) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วย
ลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงิน
ปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือ
เมื่อได้รับการร้องขอ 

ปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
(1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้  

เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 

 

19),20),21),22),23) 
24),25),26),27),28) 
29),30),31),32),33) 
34),35),36), 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จา่ยที่
เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน : 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี ่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 
1. กรณีที ่บริษัทจัดการได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผย
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ 
สถานที ่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
1. กรณีที ่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทำการนับ
แต่วันท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
ทั ้งนี ้ การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจาก
โครงการ ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ สน.38/2562 
(ข้อ 11) และ 
สน.21/2562 (ข้อ 9 
และ 10) 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น และแจ้ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 
2. กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึ้นจากมูลค่า
ขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 
(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 
(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน 
 
(3) จัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
(4) แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับ
แต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 

เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัท
จัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 
 
2. กรณีที่บริษัทจัดการจะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ ่มขึ ้นตามที ่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
คำนึงถ ึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรก ิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้
มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ 
สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 
(2.2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึ ้นจากอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
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ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที ่บริษัท
จัดการได้รับมติพิเศษ 
 
3. กรณีที่บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามที ่ได้ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเรื ่อง
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 
วันทำการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
เช ่น เผยแพร ่ข ้อม ูลไว ้บนเว ็บไซต์ของบร ิษ ัทจ ัดการหร ือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
ร ับซ ื ้อค ืนหน่วยลงทุน (ถ ้าม ี) เป ็นต ้น และแจ ้งให ้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 
ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ 
ให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตาม
วรรคหนึ่งแล้ว 

ค่าใช้จ่ายเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
โดยในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกนิ
กว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบไุว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทำการ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่
เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ เพิ ่มขึ้น
ดังกล่าว 
 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะต้องได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้กับกรณีที่บรษิัท
จัดการได้รับมติพิเศษ 
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3. บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี ่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ ่ายตามข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2(2.2) ให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

16. วิธีการ
คำนวณ 
กำหนดเวลาใน
การคำนวณและ
การประกาศมูลคา่
ทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการ
ดำเนินการในกรณี
ที่มูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี้  
 
 
 
 
 

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี้  
 
-เพิ่มเติม- 
 
(ง) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดย
ประกาศภายในวันทำการถัดไป 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน.
21/2562 (ข้อ 1) 
 
 

19. การขอมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไข
โครงการจัดการ

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากมิได้
กระทำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ ่งหนึ ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข
วิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน.
38/2562 (ข้อ 4) และ ที่ 
สน.39/2562 (ข้อ 3) 
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กองทุนรวม หรือ
แก้ไขวิธีการ
จัดการ : 

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการตามมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั ้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและ
การนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ผลการนับมตินั้น 
 
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้กระทำ
ตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้มีมติให้แก้ไข  
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการที่มีลักษณะ
เป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นคำขอ
เป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
และคำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์  
 

 
การแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการโดยใช้ว ิธ ีการขอมติผู ้ถ ือหน่วย
ลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสาร
หลักฐานเก ี ่ยวก ับการขอมติและการนับมต ิไปย ังผ ู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
19.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 19.1 ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธีการจัดการดังต่อไปนี้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคนื
หน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
อยู่เดิมด้อยลง 
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
หรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน  
(4)  การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
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เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐาน
ท ี ่ ถ ูกต ้องครบถ ้วนตามวรรคหน ึ ่ งแล ้ว  ให ้ถ ือว ่ าสำน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  
 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการตามข้อ 19.1 
ถึง 19.2 บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีจัดการ
ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่ง
ท้องถิ ่นอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันที ่ได้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  
 
อนึ่ง ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตาม
มติโดยเสียงข้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื ่องจากข้อจำกัด
ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
สำน ักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท ี ่สำน ักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดได้  
 
(1) การน ับคะแนนเส ียงของผ ู ้ถ ือหน ่วยลง ท ุนตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  
 

ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยเรื่องการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่ง
ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
19.3 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนด
อื ่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
(2) การแก ้ ไข เพ ิ ่ม เต ิมท ี ่ต ้องดำเน ินการให ้ เป ็นไปตาม
พระราชบ ัญญัต ิหล ักทร ัพย ์แล ะตลาดหล ักทร ัพย ์  พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3)  การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
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(2) การนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่
บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกัน
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนด
อื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี  
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น  
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออก
โดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  
(3) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 

เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
ทั ้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามข้อ 19.1 ถึง 19.3 ไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที ่ผ ู ้ลงทุนทั ่วไป
สามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไขหรือ
วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

20. ข้อกำหนดอื่นๆ การควบรวมกองทุน  
 
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทนุท่ี
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว หรือจะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศ

การควบรวมกองทุน  
 
ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( risk 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สน.
38/2562 (ข้อ 7) 
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ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป 

spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว 
(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ( risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว 
 
ท ั ้ งน ี ้  จะ เป ็นไปตามกฎ ข ้อกำหนด หร ือประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป 

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจัดการในนาม
กองทุน (Proxy Voting)  
 
บริษ ัทจ ัดการขอสงวนสิทธ ิในการพิจารณามอบหมายผู ้ด ูแล
ผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิ
ออกเสียงแทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการใช้
ส ิทธ ิออกเส ียงด ังกล ่าวไม ่ม ีน ัยยะสำค ัญหร ือไม ่กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการ
ในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ใด 
เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในเรื่องที่อาจ
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(2)  เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) 
ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่าง
เพียงพอ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ สน. 21/2562 
(ข้อ 7) 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคล
อื่น 

 - ไม่กำหนด - 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้สิทธิออกเสียง
แทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีท่ีพิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิ
ออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม 
 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการ
บุคคลอื่น 
(เพิ่มเติม วรรคท้าย) 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว  
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศ สน. 21/2562 
(ข้อ 5) 
 

 


