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 กองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปจะด ำเนินกำรเพื่อควบรวมกองทุนไดต่้อเม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยตำม
หลกัเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนั ภำยใตห้ลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 ของประกำศท่ี ทน. 11/2564   
1.  การด าเนินการก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทุน 
     1.1  กำรส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติ 
            ให ้บลจ. ส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและกำรจดัประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยขอ้มูลท่ีผูถื้อหน่วยควรทรำบเก่ียวกบักำรควบรวมกองทุน 
อยำ่งนอ้ยดงัน้ี ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติดงักล่ำว 
            1.1.1   สถำนะกำรลงทนุของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุนท่ีเป็นปัจจุบนัก่อนกำรขอมติควบรวมกองทุน  
ซ่ึงจะตอ้งแสดงรำยละเอียดเป็นรำยหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน โดยระบุประเภท ช่ือ จ ำนวน อตัรำผลตอบแทน 
(ถำ้มี) มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยต์ำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีวำ่ดว้ยกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ
เฉพำะดำ้นกำรลงทุนตำมท่ีสมำคมก ำหนดโดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ  
มูลค่ำหน่วย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของสัปดำห์ล่ำสุด และผลกำรด ำเนินงำนล่ำสุดของกองทุน 
            1.1.2  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสำระส ำคญัและควำมแตกต่ำงของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะท่ีจะเปล่ียนแปลงเม่ือมีกำรควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมีรำยละเอียดเก่ียวกบัประเภทและ
วตัถุประสงคข์องโครงกำร นโยบำยกำรลงทุน และค่ำใชจ่้ำยท่ีเรียกเก็บจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยและ 
จำกกองทุน เป็นอยำ่งนอ้ย 
            1.1.3  ขั้นตอน สำระส ำคญัของกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน และก ำหนดเวลำในกำรควบรวมกองทุน 
            1.1.4  สิทธิของผูถื้อหน่วยของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุน 

ภาคผนวก 5 

[แนบทำ้ยประกำศท่ี สน. 9 /2564  ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
ประกำศ ท่ี สน. 28/2564 (ฉบบัท่ี 2)] 
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            1.1.5  รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุน ประมำณกำรฐำนะกำรเงินของ 
กองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน 
            1.1.6  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินปันผล (ถำ้มี) ก่อนกำรควบรวมกองทุน และนโยบำยกำรจ่ำย 
เงินปันผลภำยหลงักำรควบรวมกองทุน (ถำ้มี) 
            1.1.7  ค่ำใชจ่้ำยในกำรควบรวมกองทุนท่ีจะเรียกเก็บจำกผูถื้อหน่วยและกองทุน (ถำ้มี) เช่น ค่ำใชจ่้ำย 
ในกำรช ำระบญัชี เป็นตน้ 
            1.1.8  ขอ้ดีและขอ้เสียหลงัจำกมีกำรควบรวมกองทุน เช่น ค่ำใชจ่้ำย ควำมเส่ียง หรือสิทธิประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วย เป็นตน้ โดยตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเกินควำมจริง 
     1.2  กำรขอมติจำกผูถื้อหน่วย  
            1.2.1 ให ้บลจ. ขอมติเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ีในครำวเดียวกนั 
                     1.2.1.1  กำรควบหรือรวมกองทุน 
                     1.2.1.2  กำรเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนท่ีโอน 
            1.2.2 ในกรณีเป็นกำรขอมติตำม 1.2.1.1 ให ้บลจ. ก ำหนดรำยละเอียดของขอ้ผูกพนัใหม่ หรือแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ผกูพนัของกองทุนท่ีรับโอน แลว้แต่กรณี         
            1.2.3  ในกรณีท่ีกำรรวมกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือกองทุนปิดกบักองทุนเปิด จะมีผลใหก้องทุน 
ท่ีรับโอนเป็นกองทุนเปิด ให ้บลจ. ขอมติผูถื้อหน่วยของกองทุนท่ีรับโอนดงักล่ำวเพื่อเปลี่ยนสภำพกองทุน 
จำกกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดดว้ย และหำกไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 ของประกำศท่ี  
ทน. 11/2564  ใหถื้อวำ่ไดรั้บมติเสียงขำ้งมำกใหแ้กไ้ขโครงกำรเพื่อเปล่ียนสภำพกองทุนจำกกองทุนปิด 
เป็นกองทุนเปิดแลว้     

2. การด าเนินการระหว่างส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติถึงวันท่ีมีการควบรวมกองทุน 
     2.1  กำรด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำนบัแต่วนัส่งหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุน
ถึงวนัท่ีมีกำรควบรวมกองทุน 
            2.1.1 บลจ. อำจไม่ขำยหน่วยตำมค ำสั่งซ้ือหน่วยของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออำจ
หยดุรับค ำสั่งซ้ือหน่วยของกองทุนในช่วงระยะเวลำขำ้งตน้ได ้
            2.1.2  กำรเปิดเผยขอ้มูล 
                       2.1.2.1  กรณีท่ี บลจ. ขำยหน่วย ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรควบรวมกองทุนตำม 1.1 
ต่อผูล้งทุน เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ใจเก่ียวกบัสถำนะของกองทุนหำกมีกำรควบรวมกองทุนดงักล่ำว   
                       2.1.2.2  กรณี 2.1.1 ตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบักำรไม่ขำยหน่วยหรือหยดุรับค ำสั่งซ้ือหน่วยของกองทุนดว้ย 
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                       ทั้งน้ี บลจ. ตอ้งจดัท ำรำยงำนแสดงสถำนะกำรลงทุนของวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละสัปดำห์ของ
กองทุนท่ีจะควบรวมกองทุนและจดัให้มีรำยงำนดงักล่ำว และจดัส ำเนำให้เม่ือผูถื้อหน่วยร้องขอ 
     2.2  ในกำรเปิดเผยขอ้มูลตำม 2.1.2 ให ้บลจ. จดัใหมี้ขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อใหผู้ล้งทุนทัว่ไปสำมำรถทรำบไดโ้ดย
ช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง้่ำยและทัว่ถึง และตอ้งด ำเนินกำรให้ตวัแทนขำยหรือผูท้  ำหนำ้ท่ีติดต่อกบัผูล้งทุนเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่ำวดว้ย 

3. การด าเนินการหลงัจากได้มติ ให ้บลจ. แจง้มติใหมี้กำรควบรวมกองทุน  พร้อมส่งเอกสำรหลกัฐำนดงัน้ีให้
ส ำนกังำน 
     3.1  รำยละเอียดของโครงกำรใหม่ หรือกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรท่ีจะควบรวมกองทุน 
     3.2  ร่ำงขอ้ผกูพนัใหม่กบั บลจ. ร่ำงสัญญำจดัตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนใหม่ และร่ำงหนงัสือช้ีชวน 
ส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญัของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน รวมทั้งร่ำงขอ้ผูกพนัและร่ำงสัญญำจดัตั้ง 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนท่ีรับโอน ในกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขขอ้ผกูพนัและสัญญำดงักล่ำว 
     3.3  หนงัสือรับรองกำรไดม้ติของผูถื้อหน่วยของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุน 
     3.4  รำยงำน NAV มูลค่ำหน่วย สถำนะกำรลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุน 
ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนแจง้มติดงักล่ำวใหส้ ำนกังำนทรำบ 

4.  การด าเนินการควบรวมกองทุน 
     4.1  ระยะเวลำด ำเนินกำรควบรวมกองทุน 
            ให ้บลจ. ควบรวมกองทุนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดแ้จง้มติใหส้ ำนกังำนทรำบ  เวน้แต่
ไดรั้บกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน  ทั้งน้ี ให ้บลจ. ก ำหนดวนัเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนท่ีโอนเป็นวนัเดียวกนักบั
วนัท่ีควบรวมกองทุนดงักล่ำว 
     4.2  กำรแจง้/เปิดเผยขอ้มูลกำรควบรวมกองทุน 
            ให ้บลจ. บอกกล่ำวกำรควบรวมกองทุนและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรและขอ้ผกูพนั (ถำ้มี) ตลอดจน
สิทธิและก ำหนดเวลำในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยของกองทุนเดิมหรือกองทุนท่ีโอนตำมวิธีกำรดงัน้ี ภำยใน  
15 วนันบัแต่วนัท่ี บลจ. ควบรวมกองทุนใหแ้ลว้เสร็จ 
            4.2.1  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทุกรำยของกองทุนท่ีจะควบรวมกองทุนทรำบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสำระส ำคญั
ของโครงกำรและขอ้ผกูพนัใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทุน วนัเร่ิมท ำกำรซ้ือขำยหน่วย 
โดยระบุวนั เดือน ปี อยำ่งชดัแจง้ และสถำนท่ีติดต่อเพื่อสอบถำมหรือรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
            4.2.2  เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวเพื่อใหผู้ล้งทุนทัว่ไปสำมำรถทรำบไดโ้ดยช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง้่ำยและทัว่ถึง 
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            ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือกองทุนปิดกบักองทุนเปิด  หำกมีผลใหก้องทุนท่ี 
รับโอนเป็นกองทุนเปิด นอกจำกกำรแจง้และเปิดเผยขอ้มูลขำ้งตน้แลว้ ให ้บลจ. แจง้และเปิดเผยขอ้มูลกำรไดรั้บ
มติของผูถื้อหน่วยตำม 1.2.3 ดว้ย 
     4.3  กำรด ำเนินกำรโอนยำ้ยผูถื้อหน่วยเป็นผูถื้อหน่วยกองทุนใหม่/กองทุนท่ีรับโอน 
            เม่ือ บลจ. ไดมี้หนงัสือแจง้และประกำศกำรควบรวมกองทุนตำม 4.2  แลว้ ให้ บลจ. ด ำเนินกำรตำม
โครงกำรและขอ้ผกูพนัเดิมหรือกองทุนท่ีโอนในกำรใหผู้ถื้อหน่วยของกองทุนเดิมหรือกองทุนท่ีโอนเป็น 
ผูถื้อหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน แลว้แต่กรณี 
     4.4  กำรแจง้สถำนะกำรเป็นผูถื้อหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน 
            ให ้บลจ. ส่งหนงัสือแจง้สถำนะกำรเป็นผูถื้อหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน ไปยงั 
ผูถื้อหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอน โดยช่องทำงใด ๆ ท่ีมีหลกัฐำนวำ่สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยได้
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีควบรวมกองทุนแลว้เสร็จ 
     4.5  กำรเสนอขำยหน่วย ซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น สิทธิและหนำ้ท่ีของกองทุน 
            4.5.1  กรณีของกำรควบกองทุน ให ้บลจ. เสนอขำยหน่วยของกองทุนใหม่ และซ้ือหรือรับโอนทรัพยสิ์น 
สิทธิและหนำ้ท่ีของกองทุนเดิมตำมท่ี บลจ. ก ำหนดในขอ้ผูกพนัใหม่มำเป็นของกองทุนใหม่ 
            4.5.2  กรณีของกำรรวมกองทุน ให ้บลจ. เสนอขำยหน่วยของกองทุนท่ีรับโอน และซ้ือหรือรับโอน
ทรัพยสิ์น สิทธิและหนำ้ท่ีของกองทุนท่ีโอนตำมท่ี บลจ. ก ำหนดในขอ้ผกูพนัของกองทุนท่ีรับโอนมำเป็นของ
กองทุนดงักล่ำว   
            ทั้งน้ี ส ำหรับกำรซ้ือหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องท่ีอยู่ในระหวำ่งกำรฟ้องคดี ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ี
เก่ียวกบักำรนั้น 
            ในกรณีท่ีกองทุนเดิมหรือกองทุนท่ีโอนเป็นเจำ้หน้ีซ่ึงมีหลกัประกนั ให้ บลจ. ด ำเนินกำรเพื่อให้
หลกัประกนันั้นตกเป็นหลกัประกนัแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนท่ีรับโอนดว้ย 
     4.6  กำรจดัท ำและจดัส่งหนงัสือช้ีชวน 
            บลจ. ตอ้งจดัท ำหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญัและส่วนขอ้มูลโครงกำรท่ีเป็นปัจจุบนัของกองทุนใหม่
หรือกองทุนท่ีรับโอน โดยระบุวนัท่ีมีกำรควบรวมกองทุน รวมทั้งประวติัควำมเป็นมำโดยสรุปของกองทุนใหม่หรือ
กองทุนท่ีรับโอนไวด้ว้ย และให ้บลจ. จดัส่งหนงัสือช้ีชวนดงักล่ำวใหส้ ำนกังำนไม่นอ้ยกวำ่ 1 วนัท ำกำร 
ก่อนกำรเร่ิมจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญัใหป้ระชำชน 
 
 


