
 
 

 
ประกาศ การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการ  

กองทนุเปิดเอคควติีโ้ปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF)  
 

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

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

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

 
การแกไ้ขขอ้มลูเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดงักล่าว ใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
             บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จ ากดั 
                             ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถ.สีลม  
                             แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 

  กองทุนเปิดเอคควิตีโ้ปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 
หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหตุ 

5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก: 
 

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้
หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น หรือ ในกรณีที่
บริษัทจดัการตอ้งยตุิโครงการ เนื่องจากเม่ือสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ปรากฏ
ว่าโครงการไม่สามารถจ าหน่ายหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทัง้นี ้เวน้แต่บรษิัท
จดัการจะไดร้บัอนญุาตใหด้ าเนินโครงการต่อไปได ้

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.5 การคืนเงินจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทนุที่เสนอขายครัง้แรกหากปรากฏวา่เม่ือสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวมครัง้แรกแลว้ กองทนุรวมมีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถึง 35 ราย เวน้แต่เป็นการ
เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ก าหนดนโยบายการลงทนุในลกัษณะของกองทนุรวมอีที
เอฟตามประกาศการลงทนุ ใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมแจง้ใหส้  านกังานทราบกรณีตามวรรคหนึ่ง
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ที่ ทน.58/2563 
(ฉบบัที่ 8) 
 
 
 

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
คร้ังแรก: 
 

6.2.5 การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุชั่วคราว ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วย
ลงทนุ 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุที่จะท าใหก้าร
ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุดว้ย
หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของบริษัทจดัการ 

6.2.5 การหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุชั่วคราว ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุและขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) 
รายการขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง อย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้ก าหนดแสดงว่าหากผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า หนึ่งในสาม ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวม
ที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบั
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

ปรบัปรุงเพื่อให ้เป็นไป
ตามประกาศ ที่ ทน.
62/2563 (ฉบบัที่ 10) 

17.6 ผู้สอบบัญชี นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย อธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
นาย พจน ์อศัวสนัติชยั 
นาย พิชยั ดชัณาภิรมย ์
นางสาว จนัทรา ว่องศรีอดุมพร 

นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นางสาวชมภนูชุ แซ่แต ้     
นายเทอดทอง เทพมงักร  
นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ    
นางสาวชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั                             

ปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการด าเนินการของ
บริษัทจดัการ 

ส่วนข้อผูกพัน 
3. ผู้สอบบัญชี: 
 

นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ 22 เลขที่ อาคารว่องวานิช ถนนพระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
โทรศพัท ์: 0-2645-0107-9 โทรสาร : 0-2645-0110 
 

นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์: 0-2645-0080 โทรสาร : 0-2645-0020 
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นาย อธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 
ที่อยู่ เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช ถ.พระรามเกา้ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 
โทร 02-645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
 
นาย พจน ์อศัวสนัติชยั 
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-
8080 
 
 
นาย พิชยั ดชัณาภิรมย ์
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-
8080 
 
 
นางสาว จนัทรา ว่องศรีอดุมพร 
บริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จ ากดั 
เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1 เขตบางซือ้ กรุงเทพฯ 10800 โทรศพัท ์0-2587-
8080 

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

13.4 ข้อจ ากัดการโอน
หน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทนุที่จดัตัง้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 
 ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจถกูปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทนุ
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

หน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียงตามที่ก าหนด 
ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม” 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ที่ ทน. 61/2563 
(ฉบบัที่ 4) 

18. ข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนและ
ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ
ออกเสียง  
(ถ้ามี):  

18.1 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือไดใ้นแตล่ะ
กองทนุรวมตอ้งไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม 
18.2 ขอ้จ ากดัถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 1 ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

หากผูถ้ือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกนิกว่า หนึ่งในสาม ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักล่าว เวน้
แต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ  ที่ สน.49/2563 
(ฉบบัที่ 22) 
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 (1) กรณียกเวน้ใหถ้ือหน่วยลงทนุไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแห่งชาติ 
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
(ช) กองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตา (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบั
ตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มลูนิธิ 
หรือวดั เป็นตน้ 
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่
เกินหนึ่งปี เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังาเนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยพิจารณา
ถึงประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 
ทัง้นี ้กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปที่
พึงไดร้บัจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้ 
(2) มีกระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้า่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถึงการมีผูถ้ือ
หน่วยลงทนุที่ถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจดัการ
กองทนุรวมหรือการเลิกกองทนุรวมได ้
18.3. เง่ือนไขเกี่ยวกบัสิทธิของผูถ้ือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ 
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่
การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 
(2) การจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่มีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะ
ถกูจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลในสว่นที่ถือเกินนนั ้เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้
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หมายเหต:ุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแกไ้ขรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุเพ่ิมเติมไดท้ี่  www.innotechasset.com 

 

1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 
2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถกูจ ากดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน 
(ค) ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน บริษทัจดัการจะ
จดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรพัยส์ินอ่ืนของกองทนุรวม โดยไม่
น ามารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวม 
(3) กรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทงั ้หมดของกองทนุรวม 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
ยกเลิกขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ของกองทนุรวมและหนา้ที่
ของบริษัทจดัการ 

20.9……………………………………… 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสียบงของ
บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนันัน้ใหมี้จ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย ไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้นภายในสองเดือนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักลา่ว หรือ
ด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่ของ
บริษัทจดัการ 

 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ทัง้นี ้เวน้แต่ประกาศก าหนดวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจดัการ 

ปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ ที่ สท.1/2563 
(ฉบบัที่ 2) 
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