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เอกสารแนบ 
1) กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ (LHMM) 

 
20) กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้  
หุน้ระยะยาว  

(LHSTGLTF) 

2) กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงนิ  
ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(LHMMPVD) 
 

21) กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี้ (LHSTRATEGY) 

3) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  (LHDEBT)  22) กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ (LHTOPPICK) 

4) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้  

ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(LHDEBTPVD) 
 

23) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี้  (LHTPROP) 

5) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั (LHSTPLUS) 
 

24) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี้  

เพือ่การเลีย้งชพี 

(LHTPROPRMF) 

6) กองทุนเปิด แอล เอช พนัธบตัร เพือ่การเลีย้งชพี (LHGOVRMF) 
 

25) กองทุนเปิด แอล เอช มัน่คง (LHIP) 

7) กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอรท์นูติี้ (LHOPP) 
 

26) กองทุนเปิด แอล เอช ยัง่ยนื (LHSMART) 

8) กองทุนเปิด แอล เอช แอคทฟี หุน้ระยะยาว (LHACTLTF) 
 

27) กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี้ พลสั A  (LHPROP-A) 

9) กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปนัผล พลสั (LHEQDPLUS) 
 

28) กองทุนเปิด แอล เอช ดจิติอล อโีคโนม ี (LHDIGITAL) 

10) กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปนัผล (LHEQD) 
 

29) กองทุนเปิด แอล เอช อเีมอรจ์ิง้ มารเ์กต็-E  (LHEM-E) 

11) กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ไทย ESG (LHESG) 
 

30) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติี้ (LHGEQ) 

12) กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ (LHFL) 
 

31) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล ์อคิวติี้  (LHGLIFE-E) 

13) กองทุนเปิด แอล เอช เฟลก็ซเิบิล้ 
เพือ่การเลีย้งชพี 

(LHFLRMF) 
 

32) กองทุนเปิด แอล เอช อนิเดยี-E  (LHINDIA-E) 

14) กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) 
 

33) กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E  (LHJAP-E) 

15) กองทุนเปิด แอล เอช เอม็ เอส เฟลก็ซเิบิล้ (LHMSFL) 
 

34) กองทุนเปิด แอล เอช โรโบตกิส-์E  (LHROBOT-E) 

16) กองทุนเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี้ พลสั I  (LHPROP-I) 
 

35) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั (LHGINCOME) 

17) กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พรอ็พเพอรต์ี้  
แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้  

(LHPROP-INFRA) 
 

36) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั  
เพือ่การเลีย้งชพี 

(LHGINCOMERMF) 

18) กองทุนเปิด แอล เอช มัง่คัง่ (LHSELECT) 
 

37) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มลัต ิแอสเซท็ (LHGMA)  

19) กองทุนเปิด แอล เอช สมารท์ หุน้ระยะยาว  (LHSMART-LTF) 
 

38) กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี ้ (LHPROP-G) 
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โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 
หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 

ค าจ ากดัความ 
กองทุนทีแ่กไ้ข :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุน CIS ต่างประเทศ หม ายถึ ง  ก อ งทุ น ที่ จ ัด ตั ้งขึ้ น ต ามกฎหม าย
ต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme)  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต์ หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่
รวมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 
เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอิสลาม หรอืตราสารอื่นที่มลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัย์ที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 
 
 

ทุกกองทุนยกเว้นกองทุน (38) 
 
มติพเิศษ  หมายถงึ มติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติเสยีงขา้งมาก  หมายถึง มติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
กองทุน CIS ต่างประเทศ หมายถงึ กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่ง
มลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทัง้นี้ ไม่
ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต์ หรอืรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property และกองทุน  infra กองทุน Private Equity ที่จ ัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 
 
เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 

 
กองทุน private equity หมายถงึ กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจดัตัง้
ขึ้นในรูปของบรษิัท ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
1. กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
33/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบั
ประมวล) และ 
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12)  
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
2. กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
(ก) มวีตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ต้อง
มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จดัการเงนิทุนและทรพัย์สนิทีเ่กดิ
จากเงนิทุน 
(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ่งหุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการมบีทบาทต่อการ
ด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 
 
หน่วย private equity หมายถงึ หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อนั
ไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต์ ตราสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิ ของกจิการเงนิร่วม
ลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้  ทัง้นี้ไมว่่ากจิการดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษิทั 
ทรสัต์ หรอืรปูแบบอื่นใด 
1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่
ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
2.  กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
(ก) มวีตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป  ทัง้นี้ ต้อง
มไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัย์สนิทีเ่กดิ
จากเงนิทุน 
(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึ่งหุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั 
โดยมีส่วนในการก ากับดูแลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการมบีทบาทต่อการ
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
ด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 

จ านวนเงนิทุนของ
โครงการจดัการกองทุน
รวม  

 
• จ านวนเงนิทุนของโครงการ  798,011,587.90 บาท 
• จ านวนหน่วยลงทุน  79,801,158.7888 หน่วย 

กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (38) 

• จ านวนเงนิทุนของโครงการ  1,200,000,000.00 บาท 
• จ านวนหน่วยลงทุน  120,000,000.0000 หน่วย 

เพือ่เพิม่สภาพคลอ่ง
ใหก้องทุนรวม 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่31 ต.ค.62 

มู ล ค่ า ห น่ ว ย ล ง ทุ น
คงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า 
กองทุนที่แก้ไข : (16) 
(37) (38) (27) ถงึ (35) 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า  : 5,000.00 บาท  
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า  : 500.00 หน่วย  
 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า  : 100.00 บาท  
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า  : ไมก่ าหนด 
 

เพือ่ประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 

ปรบันโยบายการลงทุน
กองทุน LTF 
 

 
กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ใน
รอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลอืก
พจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่อีตัราการเตบิโตสงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะ
ยาวเป็นอนัดบัแรก 
 
 
กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตราสารทนุ หรอืสญัญา
ซื้อขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะ
เลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปนัผลสงูเป็น
อนัดบัแรก 
 
 
 
กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารทุน หรอืหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการ
ลงทุนในหลกัทรพัยด์ว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ีล่งทุนใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพือ่ลด
ความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด โดยเฉลีย่ในรอบปี

กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (7) 
กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตราสารทุน และ/หรอืสญัญา
ซื้อขายลว่งหน้าทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 
และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟ และ/หรอื กองทุนรวมดชันีทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนหุน้
หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 65 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่อีตัราการเตบิโต
สงู (Growth Stock) ในระยะปานกลางถงึระยะยาวเป็นอนัดบัแรก 
กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (18) 
กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีน ตราสารทุน และ/หรอื
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนของหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจด
ทะเบยีน และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟ และ/หรอื กองทุนรวมดชันีทีอ่า้งองิกบั
ผลตอบแทนหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเลอืกพจิารณาลงทุนในหุน้ทีม่ ี
ปจัจยัพืน้ฐานด ีและ/หรอืมแีนวโน้มจ่ายเงนิปนัผลสงูเป็นอนัดบัแรก 
กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (19) 
กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรอื กองทุนรวมอทีเีอฟ และ/หรอื กองทุน
รวมดชันีทีอ่า้งองิกบัผลตอบแทนหุน้หรอืกลุ่มหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน หรอืหุน้สามญั
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทนุในหลกัทรพัยด์ว้ยการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ี่
ลงทุนใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพือ่ลดความผนัผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
33/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบั
ประมวล) และ 
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12)  
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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บญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

 
อยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน 

เพิม่ทรพัยส์นิประเภท
หน่วย private equity 

 กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) (38) 
ทัง้นี้ กองทุนอาจจะพจิารณาลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12) 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่10 ม.ค.63 

เพิม่ทรพัยส์นิประเภท
ตราสารทีม่สีญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

 กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (4) (5) (6) (25) (26) (35) (36) (37) 
ทัง้นี้  กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งตราสารที่มีส ัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยจะพจิารณาลงทุนเฉพาะทีม่ลีกัษณะเป็นตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมี
สทิธใินการบงัคบัไถ่ถอนคนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธเิรยีก
ให้ผู้ออกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดยมกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ย่าง
แน่นอนหรอืเป็นอัตราที่ผนัแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงนิหรอือัตรา
ดอกเบีย้อื่น และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่้างองิกบัปจัจยัอา้งองิ
อื่นเพิม่เติม และกองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) 
เพื่ อ ป้องกันความเสี่ยง (hedging)  และจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงห น้า 
(derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond 
เท่านัน้ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทนุของกองทุน 
(ฉบบัที ่12) 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่10 ม.ค.63 

การค านวณสดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
ตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน(label fund) 

 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทกองทุน
รวมจะไมน่ ามาบงัคบัใชใ้นช่วงรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน
เป็นกองทุนรวม 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน (38) 
ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทกองทุนรวมจะ
ไมน่บัช่วงระยะเวลา ดงันี้ 
1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม  
3 ช่วงระยะเวลาทีต่้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่

ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการ
โอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน  ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิกว่า 10 วนั
ท าการ 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนขา้งตน้จะค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนใน
ประเทศ : 
บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอื
หาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณี
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมี
ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการ
หาดอกผลโดยวธิอีื่น 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุน 
1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ  
1.2  ตราสารหนี้ 
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่
ส านกังานก าหนดเพิม่เตมิ 
1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 

กองทุนทีแ่กไ้ข : ทุกกองทุน ยกเวน้กองทุน (2) (4) (7) (38) 
ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทุนใน
ประเทศ : 
ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิใน

ส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิ

ลงทุนในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีง ือ่นไข

หา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรา
สารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณา
ตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
2.1  ในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระ

หนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคล
ดงันี้  
2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 

2.1.1 - 2.1.7 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ป ร ะ ก าศ ที่  ท น . 
20/2562 เรื่อง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่10 ม.ค.63 
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1.5  ศุกกู 
1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(DW) 
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตาม
หลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนใน
ตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื
แต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการ
พจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายุตธิรรม 
โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนั
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
2.4  ในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้
การคา้  B/E หรอื P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 
2.4.7 
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู้
ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
 
 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผู้
ส ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E 
หรอื P/N ดว้ย 
 

กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (4) (5) (6) (25) (26) (35) (36) (37) 
2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั 
underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1    
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ 
ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัให้
มกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิ
ดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 
2.2.3  ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้
2.2.4  ในกรณทีีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่
15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณทีีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ 
บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   
2.2.4.2  ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนียัส าคญั ให้
ผูอ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี
ความในวรรคหนึ่งไมน่ ามาใชบ้งัคบักบักรณทีีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และ
มกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม ่
ในกรณตีราสารทีก่องทุนลงทุนมสีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (embedded derivatives) 
บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเสมอืนว่ากองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซื้อขายล่วงหน้านัน้โดยตรง  
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสารทางการเงนิทัว่ไปตามขอ้  
2.1 - 2.3  
2. ในกรณทีีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมี
นโยบายการลงทุน ดงันี้  
2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุน
ได ้
2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้   
2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ
กองทุนนัน้ 
3. กรณกีองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวม
ดงักล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย Property  
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 
1. กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนด
ส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2  ในกรณทีีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมี
นโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม
ทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้
1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
ของกองทุนนัน้  

1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure 
limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าว
ตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

 
กองทุนทีแ่กไ้ข : (27) ถงึ (37) 
2. กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1 

2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนด 
ส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

2.2  จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 
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ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity : ไม่มี 
 
 
 
    
 
 
 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (10) (38) 
ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   
การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณทีีเ่ป็นการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่
รายย่อยหรอืกองทุนส ารองเลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัิ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั    ตราสาร TS 
ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณกีองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) 
ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าให้
ผูล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน 
 

 3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 
entity limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% 

ของ NAV) 
3 หน่วย CIS ไมจ่ ากดั

อตัราสว่น 
 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ที่ผู้ออก
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ . 
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของ
กองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือคู่สัญญา 
(Single Entity Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(% ของ NAV) 
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 

1.1  หรอื ขอ้ 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 2.1 
 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
ทุกกองทุน ยกเว้น 
(38)- 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  SN ที่ผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. 
ในประเทศไทย 
................... 

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตรา
สารทีล่งทุนใน 
Benchmark + 5% 
กองทุนท่ีแก้ไข :  
กองทุน (3) (4) (5) 
(24) (25) (34) (35) 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
33/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบั
ประมวล) และ 
ประกาศที ่ทน. 
20/2562 เรือ่ง การ
ลงทุนของกองทุน 
(ฉบบัที ่12)  
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62  
และ 10 ม.ค.62 
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6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.8  ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.9 ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกนัไมเ่กนิ
อตัราดงันี้ 
แลว้แต่อตัรา
ใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกั
ของทรพัยส์นิที่
ลงทุนใน 
benchmark + 
5% 
 
 

 
 

และ (36) 
 
 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้ 
6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขาย

หรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอนหน่วยดงักล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

 
 
6.9  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 

ขอ้ 2 หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีน
ซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึ
หน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุ
ทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออก
จากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

 
 

เกนิอตัราดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2)  น ้ าห นั ก ข อ ง
ทรพัย์สนิทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
กองทุนท่ีแก้ไข : 
ทุกกองทุนยกเว้น
กองทุน (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) (10) (38) 
 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : 
กองทุน(27) ถึง (37) 

 
 



11 
 

หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ 

NAV) 
2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุน ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนรวมสามารถขาย
คนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ

กองทุน  buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงิน
ฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไมเ่กนิ
อายุกองทุนหรอืรอบการลงทุนของกองทุน หรอืมี
ก ารลงทุ น ใน  derivatives เพื่ อ ให้ ท รัพ ย์ สิน
ดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในตอนที ่1.1 
: อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของส่วนที ่
1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทนุ ศุกกู หรอืตรา
สาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ ……… 
5.2  ม ีcredit rating …….. 

รวมกนัไมเ่กนิ 
15% 
 

 
 
 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

(% ของ NAV) 
2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1  B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้

2.2  SN (แต่ ไม่ รวมถึง SN ซึ่ งจดทะเบียนกับ 
TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าด้วยการขออนุญาตละการอนุญาตให้
เสนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝากที่มี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้  แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี้……………. 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 
 
 
 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : 
กองทุน (3) (4) (5) 
(24) (25) (34) (35) 
และ (36) 
 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในตอนที ่
1.1 : อตัราส่วนการลงทุนส าหรบั MF ทัว่ไป ของ
ส่วนที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แต่ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทนุ SN ศุกกู 
หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ ……… 
5.2  ม ีcredit rating …….. 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) 
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตรา

สาร Basel III และ ศุกกู ของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี้
ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
หนี้สนิทางการเงนิ (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารราย
นัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด โดยไมใ่หน้บัรวม
มลูค่าหนี้สนิดงักล่าวของ
เจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผู้
ออก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้ ในกรณทีีผู่อ้อกตราสาร
ไมม่หีนี้สนิทางการเงนิตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุดใหใ้ช้
อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกราย
นัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณี
ทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่
แบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2  ในกรณทีีก่องทุนลงทุนใน
ตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตรา
สารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit 
rating……… 

ส่วนที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง

ทุนตราสาร Basel III และศุ
กูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐั
ไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สิน
ทางการเงนิ (financial liability) ของ
ผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผย
ไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารมีหนี้สินทางการเงนิที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด 
บลจ. อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนี้สินทาง
การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ด้
โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั ้น
จะต้องเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็น
การทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วน
ไมเ่กนิ 1 ใน 3ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อก
รายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่
ผูอ้อกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filing 
ใน ลักษณ ะเป็ น โครงก าร (bond 
issuance program) ให้พจิารณาเป็น
รายโครงการ 
2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรา
สารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหมแ่ละม ีcredit rating…….. 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน 
ยกเว้น (2) (4) (7) (38) 
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ส่วนท่ี 5 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สินที่
ลงทุนมคีุณสมบตัิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัที่ทรพัย์สินขาดคุณสมบัติ และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(1.2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกว่าระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณตีามส่วนที ่5 ขอ้ 4 
(ก)  30 วนันับแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตัิ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอื
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีอื่นที่มนีโยบาย การลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาด
เงนิ 
(ข)  90 วันนับแต่วันที่ท รัพ ย์สินนั ้นขาดคุณสมบัติ  กรณี เป็นกองทุนรวมอื่ น
นอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
(1.3) เมือ่บรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั ้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 

6 หน่วย private equity ไม่ เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย 
private equity ทัง้หมดของกองทุน 
private equity 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (6) (7) 
(8) และ 10 ถึง (36) 
 

 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : (1) (2) 
ส่วนท่ี 5 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในทรพัย์สนิเพื่อกองทุนรวมตลาดเงนิ โดยมอีายุเฉลีย่
ของทรพัย์สนิทีล่งทุนซึ่งไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกนิกว่า 92 วนั
ตามที่ก าหนด แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดดงักล่าวติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 5 วนัท าการโดยไม่ไดเ้กดิจาก
การลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าว และสาเหตุที่ไม่
สามารถด ารงอายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าวตามที่ก าหนด รวมทัง้จดัส่งต่อ
ส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานดงักล่าวไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ด าเนินการแก้ไขอายุเฉลีย่ของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณตีาม (2) วรรคสอง 
ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน (2) วรรคหนึ่ง หรอืบรษิัท
จดัการมคีวามเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บรษิัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทั
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  ทัง้นี้  
ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการ
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2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(2.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2.2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(2.3) แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ 
(ก) 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ
ฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ส่วนที ่3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(2.3) (ก) หรอื  
(ค) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพีที่มนีโยบายการ
ลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ บริษัทจดัการต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(2.4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(2.5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดใน
อตัราส่วนการลงทุนนี้  นอกจากการปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ ง (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) 
แลว้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณี
จ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 

โดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการแทนได ้
(3)  จดัท ารายงานเมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุน
ดงักล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและ
วนัทีส่ามารถแกไ้ขได ้และด าเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขอายุเฉลีย่ของทรพัย์สนิทีล่งทุนดงักล่าวให้
เป็นไปตามทีก่ าหนด ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหค้รบถ้วน ดงัต่อไปนี้  ทัง้นี้ โดยไมต่้อง
ค านึงว่าระยะเวลาตาม (2) ไดล้่วงพน้ไปแลว้หรอืไม ่ 
3.1)  จดัท ารายงานเมือ่อายุเฉลี่ยของทรพัย์สนิที่ลงทุนดงักล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
เกนิกว่า 4 เดอืน และทุกครัง้ทีเ่พิม่ขึน้เกนิ 1 เดอืน ตามล าดบั โดยรายงานดงักล่าวให้
มสีาระส าคญัตาม (1) โดยอนุโลม 
3.2)  ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 
ส่วนท่ี 6 การด าเนินการเม่ือทรพัย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สนิที่
ลงทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติรวมทัง้จดัส่งจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกว่าระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณตีามขอ้ 4 ในส่วนนี้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณเีป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ  
(3) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิ
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั ้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 
2. ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
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(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของ
บรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 
3.  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่มอีตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั ้นเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(3.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดงักล่าว 
(3.3)   เมือ่บรษิทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที่
สามารถแกไ้ขได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(3.4)   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม 
(3.2) หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิจนกว่าจะ
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหนด 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิให้
เป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(4.1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(4.2)  กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ

ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 
4 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สิน (product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
(ข)  30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว 
บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท า
การ นบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได้ 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม 
(3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่
ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
3. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดงัต่อไปนี้  จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจดัการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(2)  กรณทีีก่องทนุไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
แกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนบรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจ
ด าเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
สานกังาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่
ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
ทัง้นี้  ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการแทนได้ 
ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบง่ประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอื
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม

4.ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการ
แกไ้ขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) หรอื
บรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ให้
บรษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทั
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  ทัง้นี้ 
ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการ
โดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิอีื่น ๆ ตามที ่บลจ.ก าหนด 
 
ส่วนท่ี 7 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้
เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้  ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 
2 ของส่วนนี้ 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะได้รบั
มตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่าร
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
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นโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บังคับ 
บรษิทัจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
ส่วนท่ี 7 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอื
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บังคับ 
บรษิทัจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
 
 
 
 

ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บรษิัทจดัการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่ว ั นที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1.     ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สินที่
ลงทุนมคีุณสมบตัิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัที่ทรพัย์สินขาดคุณสมบัติ และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(1.2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกว่าระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณตีามส่วนที ่5 ขอ้ 4 
(ก)    30 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณเีป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอื
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีอื่นที่มนีโยบาย การลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาด
เงนิ 
(ข)    90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั ้นขาดคุณสมบัติ  กรณี เป็นกองทุนรวมอื่น
นอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
(1.3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั ้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 
2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(2.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2.2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน ยกเว้น (1) (2) และ (28)-(31) และ (33) (34) (37) (38) 
ส่วนท่ี 5 การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สนิที่
ลงทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป  บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในส่วน
นี้ 
(ก) 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ
(3) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิที่ขาด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิ
ดังกล่าว  รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณ ีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 
ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) 
(ก)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 



19 
 

หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(2.3)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ 
(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ
ฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ส่วนที ่3 ในขอ้ 1  
(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(2.3) (ก) หรอื  
(ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพีทีม่นีโยบายการ
ลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ บริษัทจดัการต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(2.4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว 
บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(2.5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดใน
อตัราส่วนการลงทุนนี้  นอกจากการปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) 
แลว้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณี
จ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของ
บรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 
3.  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่มอีตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั ้นเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณตีามขอ้ 
4 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
(ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว 
บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณ ีและจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่
สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม 
(3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่
ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนด 
นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บรษิัทจดัการต้องด าเนินการดงันี้
ดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่กรณี
จ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สนิเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบยีน และการได้มาซึ่งหุ้นของ
บรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุด
ทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 
3. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามี
กรณีดงัต่อไปนี้  จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจดัการ
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(3.1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดงักล่าว 
(3.3)   เมือ่บรษิทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัที่
สามารถแกไ้ขได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(3.4)   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม 
(3.2) หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิจนกว่าจะ
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหนด 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิให้
เป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(4.1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(4.2)  กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนบรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจ
ด าเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
สานกังาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่
ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
ทัง้นี้  ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการแทนได้ 

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(1)  กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(2)  กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
4.ในกรณทีีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการ
แกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 (3) หรอื
บรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ให้
บรษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทั
จดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว  ทัง้นี้ 
ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการ
โดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิอีื่น ๆ ตามที ่บลจ.ก าหนด 
 
ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมสีัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทัง้
เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ด าเนินการแกไ้ขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 
2 ของส่วนนี้ 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บั
มตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอื
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บังคับ 
บรษิทัจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 

ดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่าร
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บรษิัทจดัการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 
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ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สินที่
ลงทุนมคีุณสมบตัิทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัที่ทรพัย์สินขาดคุณสมบัติ และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(1.2)  จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกว่าระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณตีามส่วนที ่5 ขอ้ 4 
(ก)    30 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณเีป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอื
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีอื่นที่มนีโยบาย การลงทุนในลกัษณะเดยีวกบักองทุนรวมตลาด
เงนิ 
(ข)    90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั ้นขาดคุณสมบัติ  กรณี เป็นกองทุนรวมอื่น
นอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) 
(1.3)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั ้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 
2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(2.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2.2)  ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้

กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (28) ถึง (31) และ (33) (34) (37) 
ส่วนท่ี 5 การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ต่อมาทรพัย์สนิที่
ลงทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิที่
กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป  บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและ
วนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่าระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วน
นี้ 
(ก) 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 
(3) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิที่ขาด
คุณสมบตัิมคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแลว้ บรษิัท
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิ
ดังกล่าว  รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณ ีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณดีงักล่าว 
ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) 
(ก) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม (1) พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
2. ในกรณีที่ทรพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
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เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(2.3)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ 
(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณทีีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ
ฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ส่วนที ่3 ในขอ้ 1  
(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม 
(2.3) (ก) หรอื  
(ค)  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ หรอืกองทุนส ารองเลี้ยงชพีทีม่นีโยบายการ
ลงทุนในลกัษณะเดียวกบักองทุนรวมตลาดเงนิ  บริษัทจดัการต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(2.4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว 
บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(2.5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดใน
อตัราส่วนการลงทุนนี้  นอกจากการปฏิบตัิตามวรรคหนึ่ง (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) 
แลว้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 
(ก)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณี
จ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน 
(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซื้อ ในกรณีที่ทรพัย์สินเป็นหุ้นของบรษิัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของ
บรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุ้นของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดที่
ตอ้งท าค าเสนอซื้อ 
3.  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที่มอีตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่ลงทุน 
(concentration limit) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่
ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 
(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณตีามขอ้ 
5 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามประเภททรพัย์สิน (product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  
(ข)  90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
(4)  เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว 
บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณ ีและจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการ นบัแต่วนัที่
สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม 
(3) (ก) หรอื (ข)  บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่
ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ.2559  
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนได้เสยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็น
เวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั  
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  แกไ้ขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว 
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หวัข้อ ปัจจบุนั ข้อความท่ีแก้ไข หมายเหตุ 
โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(3.1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน 
และวนัที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(3.2)   แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบ
ระยะเวลาดงักล่าว 
(3.3)   เมือ่บรษิทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่
สามารถแกไ้ขได้ และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีม่กีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 
(3.4)   ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตาม 
(3.2) หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิจนกว่าจะ
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามทีห่ลกัเกณฑก์ าหนด 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณี
ดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิให้
เป็นไปตามขอ้ 2 และ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(4.1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(4.2)  กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการ
แกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด และบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนบรษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจ
ด าเนินนการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
สานกังาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่
ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
ทัง้นี้  ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถ
ด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการแทนได ้

(3)  หากบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดัท า
รายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึง
วนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2) 
ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได้ หา้มมใิห้
บรษิัทจดัการกองทุนรวมลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่า
จะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด และให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่งพรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์  ทัง้นี้ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาตาม (2) 
4. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามี
กรณดีงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 แลว้แต่กรณ ีโดยอนุโลม  
(1)  กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่ ี
อยู่เดมินัน้ 
(2)  กรณทีีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 
2 (3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการ
ของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว  ทัง้นี้  ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ หรอืวธิีอื่น ๆ 
ตามที ่บลจ.ก าหนด 
ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณทีีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผล
ที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน
รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอื
ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2.  
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่ง
ประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวมรีะยะเวลา
เพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บังคับ 
บรษิทัจดัการจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

(1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พร้อมทัง้
เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์หรอืคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี แล้วแต่กรณี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 
2 ของส่วนนี้ 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บั
มตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการต้องจดัให้มี
วธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่าร
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บรษิัทจดัการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมยงัไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการต้องไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 

5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

 
5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 
(1) ........ 
(2) ........ 
(3) บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลที่ไดร้บั

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
5.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทุน 
(1) ........ 
(2) ........ 
(3) บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บั

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน.
13/2562  เรือ่ง 
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
ขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนใน
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การจดัสรรเป็น 
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม   
(ค) ………..  
(ง) ……… 
(จ) ……….   
(ฌ) …… (ก) ถงึ (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล เช่น ธนาคาร
ออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
(ญ)……การผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.7.1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) …….. 

การจดัสรรเป็น 
3.1 กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
(ข) นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วย
ล ง ทุ น ภ า ย ใต้ โ ค ร ง ก า ร  Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes โดยเป็นการลงทุ นของผู้ลงทุนที่มิได้มีส ัญชาติไทยใน
ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคญั และต้องมลีกัษณะครบถ้วน
ดงัต่อไปนี้ 
• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการ

ถอืหน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปนัผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น
ตน้ 

• มกีระบวนการที่ท าให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถึง
การมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบ
ต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได ้

 
5.2.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด

กองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ (ฉบบัที ่6) 
ลงวนัที ่9 เมษายน 
2562 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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(2) …….. 
(3) กรณทีีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอื
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่ จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็น  
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม   
(ค) ………..  
(ง) ……… 
(จ) ……….   
(ฌ) …… (ก) ถงึ (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล เช่น ธนาคาร
ออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
(ญ)……การผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
 

หรอืบางส่วนในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)……. 
(2)……. 
(3) กรณทีีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใด
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็น  
3.1 กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล  
(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วย
ลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใน
ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
3.2  กรณเีป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์
โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคญั และตอ้งมลีกัษณะครบถว้น
ดงัต่อไปนี้ 
• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการ

ถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนอืจาก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปนัผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น
ตน้ 

• มกีระบวนการทีท่ าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึ
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การมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบ
ต่อการบรหิารจดัการกองทนุรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได ้

6. การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก 

 
6.x. เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 
6.x.x  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ /หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) ……. 
(2) …… 
(3) …… 
(4) ……. 
(5) …… 
(6) –ไมม่-ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
6.x. เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน 
6.x.x  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธ และ /หรอื ระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณใีดกรณหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) ……. 
(2) …… 
(3) …… 
(4) ……. 
(5) …… 
(6)  กรณทีีม่ผีูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจนอาจท าใหก้ารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลใด
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็น  
(6.1)  กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนอืจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไมอ่ยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล  
(ค) บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วย
ลงทุนภายใตโ้ครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยใน
ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 
(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
(6.2)  กรณเีป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านกังานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน.
13/2562  เรือ่ง 
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
ขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ (ฉบบัที ่6) 
ลงวนัที ่9 เมษายน 
2562 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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6.x การจดัสรรหน่วยลงทุน 
(1) ........ 
(2) ........ 
(3) บรษิัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลที่ไดร้บั
การจดัสรรเป็น 
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
(ข) กองทุนประกนัสงัคม   
(ค) ………..  
(ง) ……… 
(จ) ……….   
(ฌ) …… (ก) ถงึ (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสยีภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล เช่น ธนาคาร
ออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 
(ญ)……การผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคญั และตอ้งมลีกัษณะครบถ้วน
ดงัต่อไปนี้ 
• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการ

ถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไปโดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนอืจาก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปนัผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น
ตน้ 

มกีระบวนการทีท่ าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิาร
จดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได ้
 
6.x การจดัสรรหน่วยลงทุน 
(1) ........ 
(2) ........ 
(3) บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่บุคคลทีไ่ดร้บั
การจดัสรรเป็น 
3.1 กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
(ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 
1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทุนประกนัสงัคม   
3. กองทุนการออมแห่งชาต ิ 
4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ 
5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี   
6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7.  
(ข) นิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  
(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วย
ล ง ทุ น ภ า ย ใต้ โ ค ร ง ก า ร  Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 
Investment Schemes โดยเป็นการลงทุนของผู้ลงทุนที่มิได้มีส ัญชาติไทยใน
ต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) ใน
ต่างประเทศ 
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(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร   
3.2  กรณีเป็นการถอืหน่วยลงทุนที่มรีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บั
ผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควร โดยพิจารณาถึงประโยชน์
โดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นส าคญั และต้องมลีกัษณะครบถ้วน
ดงัต่อไปนี้ 
• การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าข้อจ ากดัการ

ถอืหน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปนัผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็น
ตน้ 

• มกีระบวนการที่ท าให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถึง
การมอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบ
ต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได้ 

9. การช าระค่ารบัซื้อคนื 
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ดว้ยหลกัทรพัย ์หรอื
ทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ 
 

 
กรณบีรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการ
ด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรม
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (1) (2) (3) (4) (7) (38) 
กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอน
การด าเนินการต่อไป โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จรงิ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย ทัง้นี้ กรณีที่เป็นเงื่อนไขมไีด้
เฉพาะกรณใีดกรณหีนึ่งหรอืหลายกรณ ีดงัต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมเปิดก าหนดวธิกีารช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้สามารถช าระเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไวเ้ป็นการทัว่ไป 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน า
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่
บรษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(3) บรษิทัจดัการไมส่ามารถชาระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นแทนเงนิ และบริษัทจดัการได้รบัมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
33/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบั
ประมวล) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 

14. การจ่ายเงนิปนัผล :  
 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน : 
ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะประกาศการจ่ายเงนิปนัผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปนัผล และ
อตัราปนัผลของหน่วยลงทุนโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (1) (2) (4) (5) (6) (7) (11) (12) (13) 
(24) (36) (38) 
14.3 ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลของกองทุนรวมใด 
ให้บรษิัทเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปนัผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่สน. 
21/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผู้
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(1) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อนผนัหรอืสัง่ใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื่น 
(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มี
ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 
(3) ส่งหนังสอืแจง้ใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน ณ วนัปิด
สมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพือ่จ่ายเงนิปนัผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วย
ลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

เพื่อการจ่ายเงนิปนัผล และอตัราเงนิปนัผลของกองทุนรวมดงักล่าว ด้วยวธิกีารที่
เหมาะสมดงัต่อไปนี้ 
(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้ง
ขอ 
 

ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล (ฉบบัที ่
12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 

15. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
กองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 

 
15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน และ/หรอืค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไมถ่อืว่าเป็นการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการลด และ/หรอืเพิม่ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดงักล่าวด้วยวธิกีารที่
เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลด และ/หรือเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทาง
หนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักล่าวไว ้ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทกุ
แห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
(2) บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมลูค่าข ัน้
สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการได ้ 
(2.1) กรณี เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่าข ัน้สูงของ 
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ ไม่เกินอตัราร้อยละ 5 
ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้ล่าสุดในโครงการนัน้ บรษิทัจดัการจะ
เปิดเผยเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนั
ก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ ตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 
(ข) จดัให้มขี้อมูลเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
(2.2) กรณี เรียก เก็บค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากมูลค่ าข ัน้ สูงของ 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
1   ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ด้
ระบุไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารลด
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารที่
เหมาะสมอนัท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไว้
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านกังานให้
ความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักล่าวเมือ่บรษิทัจดัการไดด้ าเนินการ
ตามขา้งตน้แลว้ 
2   ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพ
ปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุน
ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 
2.1  ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัราขัน้สงู
ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผย

 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ที ่สน. 
21/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล (ฉบบัที ่
12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ เกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 
ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว้ล่าสุดในโครงการนัน้ บรษิทัจดัการจะ
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวได ้ต่อเมือ่บรษิทัจดัการได้รบัมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(3)  แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ (1)  และข้อ (2)  
ขา้งต้น ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลง
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  
กรณีที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ในการตดัค่าธรรมเนียม 
หรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุเป็นอย่างอื่นในอนาคต บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิี่จะเปลีย่นแปลงวธิกีารตดัค่าธรรมเนียม หรอืค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้
ใหม ่โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
2.2  ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทั
จดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่
บรษิทัจดัการประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิัทจดัการ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
(ก)  ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัรารอ้ยละ 
5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้
ดงักล่าว 
(ข)  ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 
ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูตามขอ้ 2.1 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
3  ในกรณทีีก่องทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกว่าทีไ่ดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิได ้ทัง้นี้ ไมเ่กนิเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจดัการทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
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19. ก ารข อ ม ติ ผู้ ถื อ
ห น่ ว ย ล งทุ น  แ ล ะ
วิธีการแก้ไขโครงการ
การจดัการกองทุนรวม 
ห รื อ แ ก้ ไ ข วิ ธี ก า ร
จดัการ 
 

 
19.1  การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทุน โดยบริษทัจดัการ 
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใด ๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
19.2  การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ 
วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิด้
กระท าตามมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ จะตอ้ง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละหา้สบิหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการ บรษิัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงั
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 
ทัง้นี้ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้าที่ของบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการ
ขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
(2) ในกรณีที่การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือวธิกีารจดัการกองทุน ไดก้ระท าโดยมติ
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านักงาน ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มมีติใหแ้กไ้ข ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจง้การ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการกองทุนไปยงัผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข แลว้แต่กรณี 
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในเรื่องใด ๆ  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของ
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (38) 
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นส่วนขอ้ผกูพนัตามขอ้ 19 เรือ่ง "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน" 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติ
ดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่ทน. 
33/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารในการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
และการจดัประชุมผู้
ถอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม (ฉบบั
ประมวล) และ  
ประกาศ ที ่สน. 
38/2562 เรือ่ง  
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนที่
มใิช่รายย่อย 
กองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภท
สถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล (ฉบบัที ่
14) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ 
(3) ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการหรอืวิธกีารจดัการที่มลีกัษณะเป็นการให้
ประโยชน์ ต่อผู้ถือห น่วยลงทุนหรือเพื่อเป็นไปตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษิทัจดัการจะยื่น
ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และค ารบัรอง
ของผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อขอความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัค าขอและเอกสาร
หลกัฐานทีค่รบถ้วนถูกต้องตามทีก่ าหนดแลว้ ให้ถอืว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้
(4) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการเพิม่เงนิทุนของโครงการจดัการกองทุน โดยถอืว่า
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้  การเสนอขายหน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่เพิม่ขึน้ของเงนิทุนโครงการไดต่้อเมื่อไดม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงเงนิทุน
โครงการต่อส านกังานแลว้ 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลด
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ จะถอืว่าส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโรงการเมื่อบรษิทัจดัการได้ปิดประกาศการ
ลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(6) บรษิทัจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ ต่อเมือ่ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
และต้องได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วธิกีารควบรวมกองทุนดงัต่อไปนี้ 
(6.1)  กองทุนรวมตัง้แต่สองกองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้
ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(6.1.1) ได้รบัมติเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 
ในการขอมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุน  บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมตคิรัง้นัน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ
วธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
(6.1.2) ในกรณีที่มผีู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนออกเสยีงน้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
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โครงการจดัการกองทุนรวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสยีงข้างมาก
ดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หาก
บรษิทัจดัการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป ใหด้ าเนินการขอมตคิรัง้ใหมภ่ายใน สบิสี่
วนันบัแต่วนัประชุมครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในการขอมติครัง้แรก และได้รบัมติในครัง้หลงันี้เกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งออกเสยีงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะ
ควบรวมกองทุน 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องด าเนินการตาม (6.1.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรก
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย 
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมใหม ่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน 
(ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไป
ในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิดหรือ
กองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็น
กองทุนเปิดใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิด
เป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (6.1.1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
การแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บั
ยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของ
โครงการจดัการกองทุนรวม 
 (6.2) ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจดัการส่งหนังสือนัดประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสี่วนัก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มติจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 
(6.3) ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวม
กองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทุก
แห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะ การลงทุน
ของวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และจดัใหม้ี
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งดงักล่าวเพื่ อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 
(6.4) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมมีติใหม้กีารควบรวมกองทุนแลว้ ให้บรษิัทจดัการยื่นค า
ขอรบั ความเหน็ชอบต่อส านักงาน  พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอรบัความ
เหน็ชอบ 
(6.5) บรษิัทจดัการบอกกล่าวการควบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทุนรวม (ถ้าม)ี ตลอดจนสทิธแิละก าหนดเวลาในการใช้สทิธขิองผู้ถอืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนตามวธิกีารดงัต่อไปนี้ภายในสบิหา้วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(6.5.1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทราบเป็น
หนังสอืพรอ้มสรุปสาระส าคญัของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนวนัทีจ่ะควบรวมกองทุน วนัเริม่ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวนั เดอืน ปี อย่าง
ชดัแจง้ และสถานทีต่ดิต่อเพือ่สอบถามหรอืรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ 
(6.5.2) ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัที่มจี าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อย
สองฉบบัเป็นเวลาสองวนัตดิต่อกนั 
ในกรณีทีเ่ป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการแจง้และประกาศการ
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ 6.1 วรรคสีด่ว้ย 
(6.6) เมือ่บรษิทัจดัการไดม้หีนงัสอืแจง้และประกาศการควบรวมกองทุนตามขอ้ (6.5) 
แลว้ ให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามโครงการจดัการกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่
โอนในการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน แลว้แต่กรณี 
ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนทีค่ดัคา้นหรอืทีไ่ม่ได้
ออกเสยีงในการควบรวมกองทุน  บรษิทัจดัการจะจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนดงักล่าวในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ 
โดยค านึงถงึมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารบัซื้อคนืในเวลา
ก่อนหน้าการควบรวมกองทุน และแจง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนดงักล่าวให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบ และส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมที่
โอน ไม่แสดงเจตนาภายในเวลาที่ก าหนดให้สิทธิ บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนใหมห่รอืกองทุน
ทีร่บัโอน 
(6.7) บริษัทจดัการต้องจดัท าหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญและส่วนข้อมู ล
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โครงการทีเ่ป็นปจัจุบนัของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน โดยระบุวนัทีม่กีาร
ควบรวมกองทุน รวมทัง้ประวตัิความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนไวด้ว้ย และใหบ้รษิทัจดัการจดัส่งหนงัสอืชีช้วนดงักล่าวใหส้ านกังานไมน้่อย
กว่าหนึ่งวนัท าการก่อนการเริม่จดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัให้
ประชาชน 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติ
ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
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19 ห ลัก เกณ ฑ์ แ ล ะ
วิธีการในการขอมติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุน : 

 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน : 
ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีง
ส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มี
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเพยีงรายเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดนัน้ บรษิทัจดัการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเตม็ตามจ านวนที่
ถอือยู่  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิอง
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการ
ดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
อย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รบัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ให้ไดร้บัมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วย
ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณี
ใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บั
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
 
 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (38) 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน : 
ภายใต้บทบญัญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ในการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ จะด าเนินการดงันี้ 
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการอาจขอใหส้ านักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทัง้นี้  ส านักงาน 
ก.ล.ต. อาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
โครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิที่กองทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนที่
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ 
(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 16 ซึ่งไดร้บัการ
ผ่อนผนัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
(5) กรณอีื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมนียัส าคญัหรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต . 
นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษิทัจดัการยื่นค าขอเป็นหนงัสอืพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชน และช าระค่าธรรมเนียม
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ทั ้งนี้  อัตรา
ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ เมื่อส านักงานได้รบัค าขอและเอกสาร
หลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะด าเนินการพจิารณาให้
แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่สน. 
21/2562 
เรื่อ ง  หลัก เกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธกีาร
จัดการกองทุนรวม
เพื่ อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ล ง ทุ น ป ร ะ เภ ท
สถาบนัและกองทุน
ส่วนบุคคล 
(ฉบบัที ่12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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3. การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่า
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจีานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให้
บริษัทจดัการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 
ทัง้นี้  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืวธิกีารจดัการในเรื่องที่กระทบสทิธขิองผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องได้รบัมติพิเศษ โดยก าหนดเรื่องที่มนีัยส าคญัให้
รวมถงึ 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
และระดบัความเสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 
(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของผู้ประกนั หรอืการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อันมผีลให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) มใิห้กองทุนต้นทางลงมตใิห้กองทุนปลายทาง 
อย่างไรกด็ ีในกรณทีีก่องทุนปลายทางไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมตไิด ้เนื่องจาก
ตดิขอ้จ ากดัหา้มมใิหก้องทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษิทัจดัการสามารถ
ขอรบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รบัมติเกนิกึ่งหนึ่งของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนทีเ่หลอืยกเวน้กรณีกองทุนปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน ใหก้องทุนตน้ทางลง
มตใิหก้องทุนปลายทางไดสู้งสุดไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 
บรษิัทจดัการอาจแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าได้รบัมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอื่นในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะ
ในกรณดีงัต่อไปนี้ 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ร ับประโยชน์
เพิม่ขึน้ 
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว 
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(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าสานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักล่าว 
(1) การแก้ไขเพิม่เติมซึ่งมผีลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้รบัประโยชน์เพิม่ขึ้นใน
กรณดีงันี้ 
(ก) การลดมลูค่าข ัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่
กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมนียัส าคญั 
(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน 
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รบัอนุญาตจากสา
นกังาน ก.ล.ต. 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3) หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนผลบังคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทัง้นี้  การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั ้นเสียไปในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อ
ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกว่า
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สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีาร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่า
กรณใีด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้อง
ได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ร ับ
ผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี
 

20. วิธีการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อผกูพนั : 

 
วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั 
การแก้ไขเพิม่เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัที่เป็นไปตามวธิกีารที่ก าหนดไวใ้นขอ้
ผูกพนั และมสีาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธิ
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ให้รวมถึง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบ
แทนและการคืนเงนิทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุน
รวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน หรอื 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มี
ความจ าเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้น
ข้อผูกพนั และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยั
อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนที่แกไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนั
คู่สญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสีย

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่สน. 
21/2562 
เรื่อ ง  หลัก เกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธกีาร
จัดการกองทุนรวม
เพื่ อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ล ง ทุ น ป ร ะ เภ ท
สถาบนัและกองทุน
ส่วนบุคคล 
(ฉบบัที ่12) 
 
การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคล
ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของ
บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุป
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้ม
กบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ไป) 
 
 
 
 

ผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลกัษณะดงัต่อไปนี้  ให้มผีลผูกพันเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการ
กองทุนรวมที่แก้ไขเพิม่เติมโดยได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากหรอืมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณ ีหรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มี
ความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใดต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดย
บุคคลผู้มอี านาจลงนามผูกพันบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทัง้ประทบัตราบรษิัท (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มขีอ้ผูกพัน
เปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้
เหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกบัการส่งรายงานประจ าปีของ
กองทุนรวม 
 

22. ก าร เลิ กกอ งทุ น
รวม : 

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  
ใหก้องทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดเมือ่ปรากฏกรณดีงัต่อไปนี้ 
22.1.1  หากปรากฎว่ากองทุนมจี านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายใน
วนัท าการใด 
22.1.2  หากปรากฎว่ามกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ แต่
ไมร่วมถงึกรณทีีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี  และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
1 มกีารขายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
2 มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
22.1.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการ .......... 
22.1.4 เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญตั.ิ..... 

กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  
ใหก้องทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดเมือ่ปรากฏกรณดีงัต่อไปนี้ 
22.1.1  หากปรากฎว่ากองทุนมจี านวนผู้  ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 
รายในวนัท าการใด 
22.1.2  หากปรากฎว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี้ แต่ไมร่วมถงึกรณทีีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี  และกองทุนรวมอทีี
เอฟ 
1 มกีารขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
2 มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที ่สน. 
21/2562 
เรื่อ ง  หลัก เกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธกีาร
จัดการกองทุนรวม
เพื่ อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่ อผู้
ล ง ทุ น ป ร ะ เภ ท
สถาบนัและกองทุน
ส่วนบุคคล 
(ฉบบัที ่12) 
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22.1.6  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน………….. 
22.1.7  เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย…์……….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  
เวน้แต่ส านกังาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอืน่ ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรส าหรบัการเลกิ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
กรณีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1) ด าเนินการด้วยวธิกีารใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบเรื่อง
ดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ เช่น ประกาศใน
หนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งท้องถิ่น เป็นต้น เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้
ความเห็นชอบ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น และกระท าการด้วยวธิอีื่นใด เพื่อให้ผู้ลงทุน

กองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุน
รวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีเ่หลอือยู่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
22.1.3  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถน าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมีขนาด
กองทุนลดลงเหลอืน้อยจนไมเ่หมาะสมกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารกองทุนต่อไป และ
บรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้ 
22.1.4  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
22.1.5  เมื่อการอนุมัติ ให้จัดตั ้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปและเพือ่
ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
22.1.6  เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  
22.1.7  เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล  
 
 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : ทุกกองทุน  ยกเว้นกองทุน (2) (4) (7) (38) 
22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  
เวน้แต่ส านกังาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอืน่ ในกรณทีีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรส าหรบั
การเลกิกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
กรณีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลกัทรพัยท์ราบในกรณทีีห่น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ 
(2)  ด าเนินการด้วยวิธกีารใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบ

การแกไ้ขมผีลตัง้แต่ 
วนัที ่1 พ.ย.62 
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รบัทราบขอ้มลูในเรือ่งดงักล่าวได ้ 
(2) แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ราบ ก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ  
(3) จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเพือ่รวบรวมเป็นเงนิโอน เงนิฝากประเภทกระแส
รายวนั เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนื
เมือ่ทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุน  
 
 
 
 
 
กรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีีไ่มท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า ดงัเช่นกรณทีีป่รากฏเหตุตามขอ้ 22.1.2 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีาม
ขอ้ 22.1.2  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนงัสอืใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 22.1.2  
(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ เพือ่ 22.1.1 รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 
(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 22.1.2 และเมือ่
ไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวม เมือ่ได้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการ
ด าเนินการตาม (3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องดงักล่าวก่อนวนัเล ิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 วนัท าการ เช่น 
เผยแพร่ข ้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพิมพ ์
หรอืโดยจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้า
ม)ี เป็นตน้ 
(3)  จ าหน่ายทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิ
ฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภทออมทรพัย์ และตัว๋สญัญาใช้เงนิที่มี
ก าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุนรวม 
 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (6) (13) (24) (36) 
กรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีีไ่มท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า ดงัเช่นกรณทีีป่รากฏเหตุตามขอ้ 
22.1.1 – 22.1.4 บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1)  ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม
ขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
(2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีน  รวมทัง้แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านกังาน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงั
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไมเ่กบ็
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข)  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพีอื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพือ่โอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ก าหนด และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้น ดงันี้ 
1.  เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวม
เดยีวกนั  
2.  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด  
ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึ
ระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุได้
อย่างเหมาะสม 
(3)  จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 
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กรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีีไ่มท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า ดงัเช่นกรณทีีป่รากฏเหตุตามขอ้ 22.1.2 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีาม
ขอ้ 22.1.2  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณยี์
ลงทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนงัสอืใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 22.1.2  
(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัท าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ เพือ่ 22.1.1 รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  
(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.2 และเมือ่
ไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวม เมือ่ได้
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการ
ด าเนินการตาม (3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 
 
 
 
 
 
 

วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
(4)  รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เกดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  
(5)  ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่นตามแนวทาง
ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไมช่กัชา้ 
เมือ่ไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
 
 
กองทุนท่ีแก้ไข : กองทุน (8) (19) (20) 
กรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  
กรณทีีไ่มท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า ดงัเช่นกรณทีีป่รากฏเหตุตามขอ้ 
22.1.1 – 22.1.4 บรษิทัจดัการจะด าเนินการ ดงันี้  
(1)  ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม
ขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  
(2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทาง
ไปรษณยีล์งทะเบยีน  รวมทัง้แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านกังาน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
(ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไมเ่กบ็
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข)  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้
ระยะยาวอืน่อกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวม
เพือ่โอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด 
และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้น ดงันี้ 
1.  เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวม
เดยีวกนั  
2.  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด  
ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึ
ระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุได้
อย่างเหมาะสม 
(3)  จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
(4)  รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่
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เกดิเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  
(5)  ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามแนวทางที่
ก าหนดไวใ้นโครงการโดยไมช่กัชา้ 
เมือ่ไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
 


