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ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนิยำม :  

โครงการ   โครงการจัดการกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ 
(MONEY PLUS RETIREMENT MUTUAL FUND: M-RMF)  

กองทุน   กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (MONEY PLUS 
RETIREMENT MUTUAL FUND: M-RMF)  

หน่วยลงทุน   หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ  

บริษัทจัดการ   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื   บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน   วันท าการของธนาคารพาณิชย์  
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์   ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  

มูลค่าหน่วยลงทุน   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดเมื่อส้ินวันท าการที่ค านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน   มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน   มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 

แก้ไขราคาย้อนหลัง   แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดย
แก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  

การชดเชยราคา   การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บริษัทย่อย   บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่
มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎในบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

กลุ่มกิจการ  บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพก าหนด
เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม  

กิจการ   บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  
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สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย   สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน  

สมาคม   สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียน
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ตลาดหลักทรัพย์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

ตราสาร Basel III   ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  

หน่วย CIS   หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  
benchmark   ตัวชีวั้ดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน
นั้น  

credit rating   อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดท าโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา  

derivatives   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

group limit   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน  

IOSCO   International Organization of Securities Commissions  

product limit   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน  

CRA   สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เป็นการ เฉพาะในภาคผนวก 
5 ส่วนที่ 5  

concentration limit   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน  
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counterparty limit   อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา  
 

investment grade credit rating   credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได ้

international scale   มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ  

issue rating   อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  

issuer rating   อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา  

single entity limit   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา  

SIP   Specific Investment Products  

NAV   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)  
 

underlying   สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง  
 

derivatives on organized 
exchange  

 derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives  

OTC derivatives   derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  
 

WFE   World Federation of Exchanges 

regulated market   ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้้าเพื่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานทีท่ าหน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยห์รือตราสารที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับหลักทรพัย ์ 

reverse repo   ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 

securities lending   ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย ์ 
 

แบบ filing   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์  

ฐานะการลงทุนสุทธิ (net 
exposure)   

 มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ห้ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กับ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมคีวามเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 
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เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิ
ฝาก  

 ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
เงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสนิ 

มติพิเศษ   
 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชมุและมสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมตแิละมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก   มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหนว่ยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพื่อการเล้ียงชีพ  
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  MONEY PLUS RETIREMENT MUTUAL FUND  
 
1.3. ชื่อย่อ :  M-RMF  
 
1.4. ประเภทโครงการ :   
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :   
 
1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถงึวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลักษณะโครงการ :   
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1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่รำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2000000000 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไมถ่ือว่า
เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด      
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทุน : 200000000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งแรก : 2000 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 2000 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า : ไม่ก าหนด  
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รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่จะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีัตถปุระสงค์หลักในการส่งเสริมการออมแบบผูกพันตอ่เนื่องของผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อการเล้ียงชีพในระยะ
ยาว โดยการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป เพื่อไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้และเงินฝาก ตลอดจนเครื่องมือทางการ
เงินต่างๆ ที่ได้ก าหนดไวใ้นโครงการ เพื่อที่จะให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงในรปูของมูลค่าเพิม่จากการ
ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวมอาจรับจ านองอสังหาริมทรพัย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนได้  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี้  
 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
- กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
     ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ 
- กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมม่ีความเส่ียงต่างประเทศ  

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :   
 
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging)  
 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   
 
3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนชีี้วัด และในบาง
โอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชีว้ัด  
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3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดับ A- ขึ้นไป สัดส่วน (%):20.00 
หมายเหตุ: 

2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):40.00 
หมายเหตุ: 

3.ดัชนีตราสารหนีภ้าครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):40.00 
หมายเหตุ: 

 
หมายเหตุ: 
ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ าหนักระหว่าง
ผลตอบแทนของดัชนตีราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) ในสัดส่วน 40% และดัชนี
ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- 
ขึ้นไป ในสัดส่วน 20% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 40% 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชี้วัดในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษทัจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจนถึงวันทีม่ีการเปล่ียนตัวชีว้ัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตวัชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลง
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี้วัด
ไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบรษิทับริษัทจัดการจะแจง้เปล่ียนแปลงดังกล่าวผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู่้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
การตัดสินใจลงทุนได้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :รายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับนโยบายการลงทุน 
 
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะส้ันที่มคีุณภาพสูง ธุรกรรมการเงิน หรือตราสารการเงินอ่ืนใด ที่มี
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ก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามหรอืจะครบก าหนดช าระคืนหรือมีอายุสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับตั้งแตว่ันที่
ลงทุนหรือเข้าท าสัญญา ทัง้นี้ กองทุนจะด ารงอายุถัวเฉลีย่แบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่
กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน  และในกรณีที่กองทุนมีอายถุัว
เฉล่ียแบบถ่วงน้ าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า 92 วัน บริษทัจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมไีว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) และกองทุนจะ
ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ีการจา่ยผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)  
 
อน่ึง ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน ให้บริษทั
จัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เปน็ไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแตบ่ริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมดว้ยก็ได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ 
(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแตว่ันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
(ค) ช่วงระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับค าส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท าการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 
 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะน าไปจ าหน่าย จา่ยโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันมิได้  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหาดอกผล
โดยวธิีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
จะได้มีประกาศแก้ไขหรือเพิม่เตมิ หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิม่เตมิในอนาคตอีกด้วย  
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ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่ 
    1.1 ตราสารหนี ้ 
        (1) พันธบัตร      
        (2) ตั๋วเงินคลัง      
        (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ ์และตราสาร Basel III)      
        (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)      
        (5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)      
        (6) ใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซื้อหุ้นกู ้     
        (7) ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู ้     
        (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนีต้าม (1) - (7) ตามที่ส านักงานก.ล.ต. ก าหนด
เพิ่มเติม         
  
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่ บริษทัจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ1. ต้องมีคณุสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถว้น ดังนี ้

2.1  ไมม่ีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือ แต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมขี้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ ซึ่ง
จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า ตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกลา่วต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
    2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
    2.4.2 ธนาคารออมสิน  
    2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
    2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
    2.4.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
    2.4.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
    2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกบัผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
  
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตัว๋ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงนิด้วย  
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ส่วนที ่2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้ังคับกฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี้ 

1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 
1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหนว่ย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้  
(ไม่ใช้กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  

2.1. มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
2.2. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทุน 
2.3. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Product (SIP) ของกองทุน 
2.4. มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน 

  
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  
1. ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝากดังนี้ 
    1.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน 
    1.2 ธนาคารออมสิน 
    1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
    1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
    1.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
    1.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
    1.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    1.9 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
    1.10สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกบัผูร้ับฝากตามส่วนที่ 3 ข้อ 1.1 - 1.9 
  
2.  กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) หมายความวา่ MF ที่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท า
การ โดยมีนโยบายการลงทุนเปน็ไปตามเงื่อนไขดังนี ้

2.1  มีการลงทุนเฉพาะในทรพัยสิ์นดังนี้  
        2.1.1  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถงึเงินฝากอิสลาม 
        2.1.2  ตราสารหนี้ทีม่ีก าหนดวันช าระหนี้ น้อยกวา่หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุ   
ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไมเ่ป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะด้อยสิทธิในท านองเดียวกับ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธ ิ
        2.1.3  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืน 
        2.1.4  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
        2.1.5  ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรพัย์ทีใ่หย้ืมเป็นตราสารหนี้ 
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        2.1.6  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียง  
        2.1.7  ทรัพย์สินอ่ืนทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับ 2.1.1-2.1.6 ตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

      2.2  ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนตาม 2.1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
92 วัน  
      2.3  กรณีเป็นการลงทุนใน (1) ตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารภาครัฐไทย) (2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
(ไม่รวมกรณีทีผู่้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) (3) ธุรกรรมการซื้อ
โดยมีสัญญาขายคืน (4) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือ (5) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี ้

    2.3.1 มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน 
    2.3.2  มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 

             2.3.3  มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะส้ันตามที่ CRAได้
เปรียบเทียบไว ้
      2.4  มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังต่อไปนี้ ในขณะใด ๆ รวมกันมากกว่าหรือ
เท่ากับ 10% ของ NAV 
              2.4.1  เงินสดสกุลเงินบาท 
              2.4.2  เงินฝากสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  
แต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบญัชีเงินฝากประจ าหรือเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมตลาดเงิน 
              2.4.3  ตั๋วเงินคลังทีอ่อกตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารหนี้สาธารณะ 
              2.4.4  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี 
                
 ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมสีัญญำขำยคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบคุคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บริษัทเงินทุน 
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4  บริษัทหลักทรัพย ์
1.5  บริษัทประกันภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นิติบุคคลทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  

2.  ตราสารที่ใชใ้นการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี ้
2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit 
rating อยู่ในอันดับ investment grade  
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2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงนิ บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มภีาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่ึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดของ
กองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) 

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มขี้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.5.1 มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน 
2.5.2 มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 
2.5.3 มี credit rating ที่เทียบเคยีงได้กับ 2 อันดับแรกของการจดั credit rating ระยะส้ันตามที่ CRA 
ได้เปรียบเทียบไว ้

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน 
2.6.2 มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 
2.6.3 มี credit rating ที่เทียบเคยีงได้กับ 2 อันดับแรกของการจดั credit rating ระยะส้ันตามที่ CRA 
ได้เปรียบเทียบไว ้

2.7  ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

  
3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
  
4.  ข้อก าหนดเพิ่มเตมิทีบ่ริษัทจดัการ ต้องปฏิบัติส าหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2  ห้ามน าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 

4.2.1. เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
4.2.2. เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการในการกู้ยมืเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมมีูลค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม
วิธีการดังนี ้ 
มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse 
repo  
4.4  การด ารงมูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้ 

4.4.1. มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1. บรษิัท
จัดการต้องเรียกให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า 
reverse repo ให้แก่กองทุน เพือ่ใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพยห์รอืตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินทีโ่อนมา
ดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันทีมู่ลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้
ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1. เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3. 
4.4.3. ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ  
ส้ินวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แล้วแตจ่ านวนใดจะต่ ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดังกล่าวไวใ้นสัญญาซึ่ง
ได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่
ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้
4.5.1  ค านวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันทีม่ีการ
ค านวณ 
4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุน
มีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบงัคับช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
reverse repo รายการอ่ืนได้ 

4.6  discount rate ที่น ามาใชใ้นการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปจัจยัความเส่ียงของคู่สัญญา 
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)  
ตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทกิจการการยมืและ
ให้ยมืหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดงักล่าวกระท าการในฐานะ
ตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
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1.6  บริษัทเงินทุน 
1.7  บริษัทหลักทรัพย ์
1.8  บริษัทประกันชีวติ 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

2.  หลักทรัพย์ทีใ่หย้ืมต้องเป็นตราสารหนี้ และต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

3.  การวางหรือเรียกหลักประกนั  บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังนี้ 
3.1  ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ืมเพื่อเป็นประกันการใหย้ืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็น
หลักประกันดังนี้  

3.1.1. เงินสด 
3.1.2. ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก  หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงนิทุน 
หรือธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มภีาระผูกพัน  
3.1.4. ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 
วันนับแตว่ันออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่ันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

          3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer 
rating ต้องเป็น credit rating ทีไ่ด้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
          3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดของกองทุนรวมตลาดเงิน (MMF) 

3.1.6. ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดของกองทุนรวมตลาดเงนิ (MMF) 
3.1.7. หนังสือค้ าประกันที่ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์
ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8. หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลักประกันดังกล่าวไม่ได ้
3.1.9. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) 

3.2  ด าเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวธิีอื่นซึ่งจะมีผล
ให้ บรษิัทจัดการสามารถบงัคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันน้ันได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมืหลักทรพัย์ นั้นเอง 
3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื 
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3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงนิสด ให้น าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรพัย์สินดังนี ้
3.5.1. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
3.5.2. บัตรเงินฝาก หรือ ตัว๋สัญญาใช้เงินดังนี ้

          3.5.2.1.  บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทีธ่นาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มภีาระผูกพัน 
          3.5.2.2.  ตั๋วสัญญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 
270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
          3.5.2.3.  ตั๋วสัญญาใช้เงนิที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่นัที่ออก ซึ่งมี credit rating 
อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 
issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade โดยต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดของกองทนุรวมตลาดเงิน (MMF) 

3.5.3. ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4. reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
  

4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับระบบงาน สัญญายืมและใหย้ืม
หลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมืหลักทรัพย์ 
  
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (derivatives)  
ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี ้

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1.1 (ในส่วนที่1) 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุันหรือราคา
ของ derivatives เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไมใ่ชด่ัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันี
ดังกล่าว ต้องเป็นทีย่อมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

  
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดังนี้ 
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2.2.1. derivatives on organized exchange 
2.2.2. OTC derivatives ดังนี ้

          2.2.2.1.  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ค้า 
derivatives 
          2.2.2.2.  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น
นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดย
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 

  
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule) บริษทัจัดการต้องจัดใหม้ี
ทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจตอ้งช าระหนีต้ามข้อตกลง
เมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงานก.ล.ต.ก าหนด 
  
4.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรับการลงทุนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง ในกรณีที ่บริษัทจัดการลงทุนใน 
derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไป
ตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

5.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีทีว่ันดังกล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บริษทัจัดการให้ค านวณและ
แจ้งมูลค่ายตุิธรรมภายในวันท าการถัดไป 
5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดการทราบทันท ี
5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 

 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
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บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจัดการ
จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขดว้ย  

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ที่เป็น MMF ไม่จ ากัดอตัราส่วน 
3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก 

  
ไม่เกิน 15% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมี

ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale 

4 ตราสารที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ 
4.1 เป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

4.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
4.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
4.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้

4.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน  
4.1.3.2 ธนาคารออมสิน  
4.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.1.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
4.1.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
4.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  
4.1.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.1.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
4.1.3.10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นสมาชิก 

4.2 reverse repo 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแตอ่ัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรพัย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

4.3 OTC derivatives 
5 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 4 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที ่2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทัทุกบริษทัที่อยูใ่น
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษทัดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรพัย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 
10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่นติิบุคคลตามกฎหมายไทย 
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนไดร้ับโอน
กรรมสิทธิม์าจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็นกองทุน ที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ีย
ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุน ที่อายุกองทุน คงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ กองทุนทีม่ี
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้าม
เปล่ียนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการใหม้ีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวธิีการที่
กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
2.3.1 มีลักษณะตาม 4.1.3 ของข้อ 4 ในส่วนที่ 1 
:อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไมม่ี credit rating  
 

(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน ตัว๋
สัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการ
ลงทุน 
ของกองทุนหรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรพัย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน) 
  

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
repo) 

ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยมืหลักทรัพย ์(securities 
lending) 

ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก ่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 5 ของส่วนที่ 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2 ตราสารหนี ้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตัวตรา
สารและ/หรือผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated) 

6 derivatives ดังนี ้

6.1 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพือ่การลดความ
เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู ่ 

  
หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มขี้อก าหนด
เกี่ยวกบั product limit 
  
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมสี่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น 
ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
มีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่กอ่นครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไมป่รากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลคา่หนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลทีม่กีารเผยแพร่เป็น
การทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ัตราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อน้ีของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแตใ่นกรณี
ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดย
เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับต่ ากว่า investment grade หรอืไมม่ี credit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทนุภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบfiling ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดังนี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบัน
การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลักทรัพย ์

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทั้งหมดของ
กองทุน หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหนว่ย
นั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทนุดังนี้ 
(1) การลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1) มขีนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  

(1.2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ลงทุนในทรัพย์สินเพื่อกองทุนรวมตลาดเงิน โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพยสิ์นที่ลงทุนซ่ึงได้จาก
การค านวณค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วันตามที่ก าหนด แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วันท าการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บรษิัท
จัดการปฏิบัติดงัต่อไปนี ้
(1) จัดท ารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนดังกลา่ว และสาเหตทุี่ไม่สามารถด ารงอายุเฉล่ียของทรัพย์สิน
ที่ลงทุนดังกล่าวตามที่ก าหนด รวมทัง้จัดส่งต่อส านักงานและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วันท าการ
นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บรษิัทจัดการ 

(2) ด าเนินการแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านงึถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็น
ส าคัญ แตต่้องไม่เกิน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีตาม (2) วรรคสอง 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าให้บริษทัจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน (2) วรรคหนึ่ง หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็น
ส าคัญ และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงักล่าว  ทั้งนี้ ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเว็บไซต์ของบริษทั
จัดการแทนได ้

(3) จัดท ารายงานเมื่อบริษทัจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉล่ียของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และด าเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉล่ียของทรัพยสิ์นที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนด ใหบ้ริษัท
จัดการปฏิบัตใิหค้รบถ้วน ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงว่าระยะเวลาตาม (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม ่ 
(3.1)  จัดท ารายงานเมื่ออายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้งที่
เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน ตามล าดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระส าคัญตาม (1) โดยอนุโลม 
(3.2)  ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 
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ส่วนที่ 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมคีุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไป
จนเป็นเหตใุหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บรษิัทจัดการต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวันที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบัติรวมทัง้
จัดส่งจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ 
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินทีข่าดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แตต่้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินทีข่าดคุณสมบัตมิคีุณสมบัติเปล่ียนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ไดจ้ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันทีท่รัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ 
แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ตอ่มาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ทีบ่ริษัทจัดการ 
(2) ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สิน (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน  
(ข)  30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแลว้ บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข)  บริษัทจัดการต้อง
จัดท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถแกไ้ขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อส านักงาน และผู้ดแูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว   
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแตต่่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่
เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจัดการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  

    (1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

    (2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรพัย์สินมาจากการบรจิาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษทัจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพือ่ให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ลงทุน ให้บริษทัจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเก่ียวกับการด าเนินการของบริษทัจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ใน
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษัทจัดการแทนได ้
  
ส่วนที ่7 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบง่ประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษิัท
จัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้

(1) จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจัดการ   

(2) ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เปน็ไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเว้นแตบ่ริษัทจัดการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหนว่ยลงทุน
ให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่บริษัทจัดการต้องจัดให้มวีิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเดิมในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบัโดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหนว่ยลงทุนรวมทั้งเมื่อได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษทัจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงัคับและในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแตว่ันที่สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนแต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ผีลใช้บังคับ บรษิัท
จัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เตมิ  
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4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน) :  
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุน จะจัดส่งหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบพร้อมใบค าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และจัดส่งคูม่ือภาษ ี(เฉพาะการส่ังซื้อคร้ังแรก) ให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีหนงัสือชี้
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแหง่ของตัวแทนสนับสนุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม 
ได้ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของตวัแทนสนับสนุน ทุกวันในเวลาท าการ  
 
5.2.1 การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
 
บริษัทจัดการจะจ าหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ ให้
ประชาชนทั่วไป ในราคาหนว่ยลงทุนละ 10.00 บาท (ไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครัง้แรก) โดยจะ
ด าเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขายผ่านตวัแทนสนับสนุน  
 
5.2.2 การส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
ในการเสนอขายครั้งแรกผู้ส่ังซื้อต้องส่ังซื้ออย่างต่ า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
และใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเอกสารทัง้หมดพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุเต็มจ านวนที่บริษทั
จัดการหรือตวัแทนสนับสนุน โดยบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุน ที่รับค าส่ังซื้อ จะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ส่ังซื้อไว้เปน็หลักฐาน  
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5.2.3 การรับช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ หรือตัวแทนสนับสนุน โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค 
ดราฟต์ ค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจดัการ หรือตัวแทน
สนับสนุน ที่รับค าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด 
บลจ. วรรณ จ ากัด” ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค ผู้สั่งซื้อต้องเขยีนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท์ ลงบน
ด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ตัวแทนสนับสนุน ได้รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว ผู้
ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐานการรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการช าระเงินผู้ส่ังซื้อที่ไดช้ าระคา่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะ
เพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้บริษทัจัดการ และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน จะน า
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนฝากเข้าบญัชีออมทรัพย์ ในนาม “บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด” ส าหรับดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบรษิัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
5.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อไม่เกิน 200 ล้านหน่วย ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
จ านวนที่ส่ังซื้อ ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อเกินกวา่จ านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด าเนินการจัดสรร
หน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลยพนิิจของบรษิัทจัดการ โดยใช้หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่ได้รับใบค าส่ังซื้อพร้อม
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวน  
 
5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มกีารจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไมม่ีดอกเบี้ยคืนให้ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร 
ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันปิดรับการส่ังซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่บริษัทจัดการต้อง
ยุติโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหนว่ยลงทนุให้แกป่ระชาชนได้ถึง
สิบราย บริษัทจัดการจะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แกผู่้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแตว่ันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก เว้นแตบ่ริษัทจัดการจะได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการต่อไปได ้
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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- หักบัญช ี
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเปน็การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะจัดส่งหนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
พร้อมใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งคู่มือภาษ ี(เฉพาะการส่ังซื้อคร้ังแรก) ให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุ และบริษัทจัดการจะ
จัดให้มหีนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุน
และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ได้ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ทุกวันในเวลาท าการ  
 
6.2.1 การขายหน่วยลงทุนโดยผา่นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทกุวันท าการ ตั้งแต่เวลา 
9.00 - 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน
นั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชนแ์ล้ว โดยบริษทัจัดการจะก าหนดวันเริม่ท า
การซื้อขายหนว่ยลงทุนภายใน 7 วันท าการหลังจากวันยื่นค าขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวัน
ท าการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ผู้ส่ังซื้อจะตอ้งส่ังซื้อโดยระบเุป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละครัง้ หรือน้อยกว่าตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนและแบบค าขอเปิดบญัชี
กองทุนเปิด (ส าหรับการซื้อครั้งแรก) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพรอ้มเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวนทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อจะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐาน  
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่งค าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช้บริการซื้อขายหนว่ยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจดัการก าหนด และจะต้องปฏิบตัติามเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร 
จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรอื ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่อง มาจากความขัดข้องของระบบ 
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ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาทีไ่ด้รับใบค าส่ังซือ้พร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน และในกรณีที่การส่ังซื้อ
พร้อมกัน บริษทัจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงนิที่ส่ังซื้อเข้ามา  
 
ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามทีบ่ริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรตามจ านวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนั้น โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
(3) ผู้ส่ังซื้อสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อเท่านั้น 
โดยในกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะต้องลงวันทีท่ี่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม "บญัชีจองซื้อกองทุนเปิด 
บลจ. วรรณ จ ากัด"  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ซ่ึงบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ บริษัทจัดการอาจด าเนินการใหม้ีการหักกลบกันได้  
 
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท าการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินพร้อมหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวันท าการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันท าการถัดจากวันทีไ่ด้รับหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
 
(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดการจะยกเลิกค า
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทาง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีการอื่นใด ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผูล้งทุนที่จะส่ังซื้อต้อง
กรอกรายละเอียดในค าส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(7) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
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(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.2 การขายหน่วยลงทุนโดยผา่นระบบโทรศพัท์ (บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปดิประกาศ ณ ที่ท าการของบริษทัจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัท์สามารถติดต่อขอใชบ้ริการได้ที่บรษิัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน
ในแบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝาก 
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อ
จะส่งมอบเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์ใหแ้ก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นคู่มือประกอบส าหรับการใช้บริการผ่าน
ระบบโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนจะสามารถส่ังซื้อผ่านระบบโทรศพัทไ์ด้เมื่อแบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากได้รับการ
อนุมัติจากทางธนาคารและบริษทัจัดการได้ออกเลขรหัสประจ าตวัใหแ้ล้วเท่านั้น  
 
(2) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละ
ครั้ง หรือน้อยกว่าตามที่บริษทัจดัการพิจารณาเห็นสมควร ตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุไวใ้นเอกสารประกอบการ
ใช้บริการผ่านระบบโทรศัพทใ์หค้รบถ้วน โดยบริษทัจัดการจะหกัเงินตามจ านวนเงินที่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากที่ผู้สั่งซื้อระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝาก หากบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกค าส่ังซื้อนั้นๆ ทันที  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาทีไ่ด้รับค าส่ังซื้อ พร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา  
 
ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามทีบ่ริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรตามจ านวนที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแตว่นัถัดจากวันส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจ านวนนั้น โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน
นามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน  
 
(3) การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ในวันท าการใดให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุนนั้น ตามราคาขายหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
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การส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ในวันท าการใดหรือการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนใหถ้ือว่าเป็นการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนถดัไปน้ันเป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน โดยจะใช้หลักฐานที่ปรากฏกับบริษัทจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานใน
การท ารายการที่ถูกต้องและใช้อา้งอิงได ้ 
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(5) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท ารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่กรณีทีเ่กิดข้อผิดพลาดเนื่องจากระบบโทรศัพท์ และได้รับ
ความยินยอมจากบริษทัจัดการแล้ว  
 
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.3 การขายหน่วยลงทุนโดยหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก  
 
(1) ผู้ลงทุนสามารถขอใหบ้ริษัทจัดการท าการหักเงินจากบญัชีเงนิฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนกองทนุตามระยะเวลาที่
ก าหนด ด้วยการยินยอมใหบ้ริษทัจัดการแจ้งธนาคารให้ด าเนินการหักบัญชีเงินฝากของผู้ลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนด้วย
จ านวนเงินที่เท่ากัน โดยผู้ลงทุนสามารถแจ้งความจ านงและกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝาก 
(เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) และแบบหนงัสือขอใหห้ักบญัชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลา
ที่ก าหนดที่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีนีไ้ด้ ก็ต่อเมื่อแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัตจิาก
ธนาคารแล้วเท่านั้น 
 
(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องระบชุื่อ “กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ” และจ านวนเงินที่ต้องการส่ังซื้อในแต่ละ
ครั้งเป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละครั้ง หรือน้อยกว่าตามที่บริษทัจัดการพิจารณา
เห็นสมควร เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ ตามระยะเวลาที่บริษทัจัดการ
จะก าหนดต่อไป ในแบบหนังสือขอใหห้ักบญัชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ ส้ินวันท าการขายหน่วยลงทนุน้ันเป็นเกณฑ์และเป็น
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ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่ระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนดเป็นวันหยุดท าการ บริษัทจัดการจะ
ท าการหักบญัชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการถัดไป  
 
(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุโดยหักบัญชีเงินฝากช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงิน ที่ไม่
สามารถน าฝากเพื่อเรียกเก็บเงนิได้ในวันทีม่ีการหักบญัช ีบริษทัจัดการจะไม่ด าเนินการหักบัญชีเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน 
โดยบริษทัจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ในแบบหนงัสือขอให้หัก
บัญชีเงินฝากตามระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น หากเงินในบัญชีเงนิฝากไม่เพียงพอทีจ่ะซื้อหนว่ยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
แบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษทัจัดการจะไม่หักเงินในงวดนั้นๆ 
แต่จะท าการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักย้อนหลงัส าหรับงวดบัญชีที่บญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพยีงพอ  
 
(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุโดยหักบัญชีเงินฝากต้องการแก้ไขการหักบญัชีเงินฝาก ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนจะต้องขอ
ยกเลิกการใช้แบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดฉบบัเดิม และกรอกแบบ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดฉบบัใหม่ ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนที่จะ
มีการหักบญัช ี 
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลักฐานที่ปรากฏกับบริษทัจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการ
ท ารายการที่ถูกต้องและใช้อ้างองิได้  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) เมื่อบริษัทจัดการได้หักบัญชเีงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
 
(7) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ล้ว จะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.4 การขายหน่วยลงทุนโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ลงทุนที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท าการเปิดบญัชกีารขอใชบ้ริการผ่าน 
Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมือ่ได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
ได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใชบ้ริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น  
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(2) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 
น. ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณ และเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันท าการ หรือในวันหยุด
ท าการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนถัดไป ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน
ถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
 
(3) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 2,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละครัง้ หรือน้อยกว่าตามที่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการส่ังซื้อแต่ละครั้งจะตอ้งไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืจ านวนเงินอื่นใดทีจ่ะ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่บริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทาง website ของบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดการ โดย
ใชห้ลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาทีไ่ด้รับค าส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามา  
 
ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามทีบ่ริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรตามจ านวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนั้น โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
(4) ผู้ส่ังซื้อสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดราฟต์ ค าสั่งหักบญัชธีนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกบับริษทัจดัการ หรือด้วยวธิีอื่นใด โดยในกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะตอ้งลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีด
คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม "บญัชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด" ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องท าการยืนยัน
การช าระเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ภายในเวลาท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนน้ันๆ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ อื่นซ่ึงบริษัทจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ บรษิัทจัดการอาจ
ด าเนินการให้มีการหักกลบกันได้  
 
(5) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท าการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินพร้อมหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวันท าการเดียวกัน 
บริษัทจัดการจะถือเอาวันท าการถัดจากวันทีไ่ด้รับหลักฐานการส่ังซื้อเป็นวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
 
(6) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดการจะยกเลิกค า
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทาง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีการอื่นใด ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผูล้งทุนที่จะส่ังซื้อต้อง
กรอกรายละเอียดในค าส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
 
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทาไปรษณยี์ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(8) ผูส่ั้งซื้อที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการ
ส่ังซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.5 การขายหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต 
บริษัทจัดการอาจเพิม่เติมวิธีการขายหนว่ยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการช าระเงินด้วยวธิีอื่นใดที่บรษิัทจัดการ
เห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคา
เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวธิีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งถงึวิธีการขายหนว่ยลงทุนน้ันๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง website ของ
บริษัทจัดการ (ทัง้นี้ วธิีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมตัิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว)  
 
6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  
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7. กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

กรณีปกติ  
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทัจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน ทุกวันท า
การตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาทีร่ับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยบรษิัทจัดการจะ
ก าหนดวันเร่ิมท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนภายใน 7 วันท าการหลงัจากวันยื่นค าขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนโดยผา่นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุก
วันท าการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ
และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุ
จ านวนหนว่ยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังขายคืน
หน่วยลงทุน ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซึ่งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ต้องการส่งค าสั่ง
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ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช้บริการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนทางโทรสาร พร้อมทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจัดการก าหนด และจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหนว่ยลงทุนผ่านทาง
โทรสาร จะต้องยอมรับและผูกพนัตามเงื่อนไขและวธิีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใชบ้ริการดังกล่าว และ/หรือ ทีจ่ะแก้ไข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถงึการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของ
ระบบ  
 
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทุนในใบค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหนว่ยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการ
ที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนน้ัน  
 
(4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ  
 
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ท าการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(5) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน ตามวิธทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตอ่บริษัทจัดการ ส านักงานบริการของบริษทัจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่
ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไมข่ายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหนว่ยลงทนุอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันท าการใดทีบ่ริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลิกค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมตัิจากบริษทัจัดการก่อน  
 
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  
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(9) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทนุรวมเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุความประสงค์ดังกล่าวใหช้ดัเจนในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และต้องเป็นการ
ขายคืนทัง้จ านวน โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี้  
 
   9.1 ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยการจ่ายเป็นเช็คระบชุื่อกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหม่ หรือโอน
เงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหม่ แล้วแต่กรณี    
 
   9.2 จัดส่งข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยระบวุันเริ่มลงทุนและจ านวนเงินทีข่ายคนืดังกล่าวให้กบับริษัท
จัดการของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ อ่ืนน้ัน 
ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน  
 
7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท์ (บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยปดิประกาศ ณ ที่ท าการของบริษทัจัดการและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศัพทแ์ล้ว ต้องการขายคืนหนว่ยลงทุน
ผ่านระบบโทรศัพทจ์ะต้องสั่งขายคืน โดยระบุจ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามขั้นตอนการท ารายการทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกอบการใชบ้ริการผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้ครบถว้น โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์ ภายในเวลา 5 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน โดยผูถ้ือลงทุนจะสามารถส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์ได้เมื่อบรษิัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจ าตัว
ใหแ้ล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทุน
นั้น  
 
(2) การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวันท าการ ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันท า
การซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ันตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือ
ขายหนว่ยลงทุนน้ันๆ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาทีร่ับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันท าการ หรือการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุน ใหถ้ือว่าเปน็การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนถัดไปนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก
ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าว และจัดส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้
หลักฐานที่ปรากฏกับบริษทัจัดการเท่านั้นเป็นหลักฐานในการท ารายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้  
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ท าการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(4) ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการขายคืนหนว่ยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทแ์ล้วจะเพิกถอนการส่ังขายคืนหนว่ย
ลงทุนไม่ได ้ 
 
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์และบรษิัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหว่างการด าเนนิการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนไดใ้น
ระหว่างวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนใด ที่บรษิัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัตจิากบริษทัจัดการก่อนเท่านั้น  
 
(6) การลดจ านวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
(7) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  
 
7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท าการเปิดบัญชีการขอใช้
บริการผ่าน Internet โดยผู้ลงทนุจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนมุัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุนและได้รับรหัสผ่าน (ตามขัน้ตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบรษิัทจัดการแล้วเท่านั้น  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา 
9.00 - 15.00 น. ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
 
การส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 15.00 น. ของทุกวันท าการ หรือใน
วันหยุดท าการ (วันเสาร์ วันอาทติย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ใหถ้ือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือ
ขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนถัดไปน้ัน เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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(3) ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบจุ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่าของการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึง่บริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบ โดย
ประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก
การขายคืนหนว่ยลงทุน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน (ถ้ามี) ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นั้น  
 
(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบยีนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ  
 
ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ท าการบันทึก
รายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน ตามวิธทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด  
 
(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามขอ้ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการใดที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยื่น
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน  
 
(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น  
 
(9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหนว่ยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  
 
(10) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ 
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เล้ียงชีพอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุความประสงค์ดังกล่าวใหช้ดัเจนในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และต้องเป็นการ
ขายคืนทัง้จ านวน โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี้  
 
    10.1 ช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนดังกล่าว โดยการจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหม่ หรือโอน
เงินเข้าบัญชีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใหม่ แล้วแต่กรณี    
 
    10.2 จัดส่งข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยระบุวนัเริ่มลงทุนและจ านวนเงินทีข่ายคืนดังกล่าวให้กบับริษทั
จัดการของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ อ่ืนน้ัน 
ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
 
7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวธิีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต 
บริษัทจัดการอาจเพิม่เติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถงึช่องทางบริการรับช าระเงินด้วยวธิีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอัน
จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิม่เตมิวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งถงึวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน และประกาศ
ผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
ไม่ม ี 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :   
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทุนเพิม่เติม :  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

8. กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
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- Internet 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อไปซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ  
 
8.2.1 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการ  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตก้ารจัดการของบรษิัท
จัดการ ได้ที่บริษทัจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (หรือระบบโทรศพัท์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (internet) ซึ่ง
บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบเมื่อเปิดให้บริการ โดยปิดประกาศทีบ่ริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) 
โดยกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน ในแบบฟอรม์และเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด  
 
(2) ในกรณีที่จ านวนเงินที่ได้จากการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทาง น้อยกว่าจ านวนเงินขั้นต่ าส าหรับการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”) บริษัท
จัดการจะท าการยกเลิกรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าว  
 
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนไม่ได้  
 
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีสั่บเปล่ียนหน่วยลงทุน
ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
8.2.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพีภายใต้การจัดการของบริษทัจดัการอ่ืน (กองทุนต้น
ทาง) มายงักองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (กองทุนปลายทาง)  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการอ่ืน
มาลงทุนในกองทุนน้ีได้ โดยด าเนินการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการเสนอครั้งแรก” และ
ตามวธิีดังต่อไปนี ้ 
 
(1) น าส าเนาใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ) ไป
ยื่นต่อบริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษทัจัดการอ่ืน) เพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุน  
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(2) ด าเนินการให้บริษทัจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอ่ืน) ช าระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทาง เข้าบญัชจีองซื้อหรือบัญชีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการเปิดขึ้น โดยบรษิัทจัดการจะยึดถือจ านวนเงินทีไ่ด้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ตามที่ได้ระบใุนหนังสือรับรองรับรองการโอนหนว่ยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องน าส่ง
เงินลงทุน โดยบรษิัทจัดการน้ันๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวธิกีารอื่นใด เพื่อเป็นเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิด 
ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บรษิัทจัดการของกองทุนต้นทางน าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มใิช่การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
โดยจะระบุไวใ้นหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าป ี 
 
(3) ด าเนินการให้บริษทัจัดการของกองทุนต้นทาง (บริษัทจัดการอ่ืน) จัดท าและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนให้แก่บรษิัทจัดการ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการ  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนไม่ได้  
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีสั่บเปล่ียนหน่วยลงทุน
ทางไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
8.2.3 การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิด ตราสารการเงนิคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ (กองทุนต้นทาง) ไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง)  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ ไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการอ่ืน โดยด าเนินการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตามข้อ 7 “การรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน” และตามวิธดีังต่อไปนี ้ 
 
(1) น าส าเนาใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
(กองทุนปลายทาง) มายื่นให้บรษิัทจัดการเพื่อเป็นหลักฐานในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
(2) ส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุน (กองทุนต้นทาง) ตามข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และแจ้งความประสงค์
ต่อบริษัทจัดการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน (กองทุน
ปลายทาง) พร้อมทั้งระบชุื่อกองทุนปลายทาง และชื่อบรษิัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้น หรืออื่นๆ ตามที่บรษิัท
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จัดการหรือ กฎ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 
(3) เมื่อบริษัทจัดการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว บริษทัจัดการจะด าเนินการช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ไปยังกองทุนปลายทาง ซึง่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการอ่ืน หรือช าระใหแ้กผู่้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแตว่ันท าการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนไม่ได้  
 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แกห่รือผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการสับเปล่ียนหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บรษิัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให้ผู้สับเปล่ียนหนว่ยลงทนุทราบล่วงหน้า เฉพาะ
กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการเป็นกองทนุปลายทาง หรือกองทุนที่รับโอนเนื่องจากการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี  
 
(2) บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิม่เติมวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงวันและเวลาส าหรับการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพือ่การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ  
 
8.2.4 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
(1) กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ได้ทกุวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามเวลาของการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมือ่ส้ินวันท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ภายหลังเวลาของการขายหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ให้
ถือว่าเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหนว่ยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนถดัไปน้ันเป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
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บริษัทจัดการจะยึดถือวันที่ได้รับช าระเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุนจากกองทุนต้นทาง โดยเช็ค หรือเงนิโอน หรือวธิีการอื่นใด 
เพื่อเป็นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตราสารการเงินคณุค่า เพื่อการเล้ียงชีพ เป็นวันท ารายการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ได้ทุกวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน ตามเวลาของการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อส้ินวันท า
การซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ภายหลังเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนน้ัน ใหถ้ือว่าเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะใชมู้ลค่าหนว่ยลงทนุที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนถัดไปนั้นเปน็เกณฑ์ในการค านวณ
และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
 
ทั้งนี้ การค านวณราคาขายของกองทุนปลายทาง จะค านวณในวันที่กองทุนปลายทางได้รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
จากกองทุนต้นทาง โดยเช็ค หรอืเงินโอน หรือวธิีการอื่นใด โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัที่มีค าส่ังให้บรษิัทจัดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
 
อน่ึง ในกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการ บริษัทจัดการจะใช้
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและราคาขายหนว่ยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันเดียวกัน ณ วันทีท่ า
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
9. กำรช ำระค่ำรับซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงิน :  

กรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน และบริษัทจัดการได้รับมตพิิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สนิอ่ืนแทนเงินได ้
 
10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ได้มีค าส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ได้  
 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังตอ่ไปนี้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
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(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทุนรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจัดการ  
 
(2) มีค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชนย์ังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(3) มีค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
 
การเล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตามข้อ (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
 
(ก) เล่ือนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่มีค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ข) แจ้งผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
(ค) แจ้งการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนต์าม (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) หรือ (3) ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการ
แทนก็ได ้ 
 
(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
บริษัทจัดการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง   
 
11. กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง :  
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1. บริษัทจัดการจะไมข่าย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคนื หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่า
กรณีดังต่อไปนี ้ 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกต ิ
 
(2)  เมื่อบริษัทจัดการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ซึ่งให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วันท าการ  เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน 
     (2.1)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
     (2.2)  ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
     (2.3)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพือ่คุ้มครองประโยชนข์องผูถ้ือหนว่ยลงทุน 
 
(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคัญ 
     (3.1)  ตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรพัย์ 
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
     (3.2)  มีเหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสร ี 
และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 
     (3.3)  มีเหตทุี่ท าให้กองทุนไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพย์สิน 
ที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจัดการกองทุน  
และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี ้
     (4.1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทนุรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี ้
            (ก) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            (ข)  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
            (ค)  การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
      (4.2)  บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
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ของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษิัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วัน
ท าการ 

(6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน ขอ้ 22.1.1 (5) 
 
บริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึ 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวธิีการใด ๆ โดย
พลันด้วย 
(2)  รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือ 
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงาน
ทราบโดยพลัน 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 
หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) เกิน 1 วันท าการ  
ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ 
     (ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วันท าการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน 
     (ข)  แจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว 
ให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารใด ๆ โดยพลัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการ
อาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค า
ส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาที่บริษทัจดัการพบว่าราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนว่ย
ลงทุนที่ไมถู่กต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึง่สตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหนว่ยลงทุนที่ถูกตอ้ง ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะประกาศหยุดการขายหนว่ยลงทุน หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแหง่ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับ
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ซื้อคืนที่ใชใ้นการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งใหผู้้ที่ได้มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน  

12. กำรหยุดขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิัท
จัดการหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ 
กองทุนมขี้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหนว่ยลงทุนของกองทุนได้ต้องไม่เกิน
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี ้
(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 
(ก)  กองทุนดังนี ้
1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
2.  กองทุนประกันสังคม 
3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ
4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ
5.  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
6.  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
7.  กองทุนอ่ืนใดที่ส านักงานพิจารณาว่ามีลักษณะท านองเดียวกบักองทุนตาม 1. ถึง 6. 
8.  กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 
(ข)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยูภ่ายใต้บังคับต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
(ค)  บุคคลซึ่งลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผู้ลงทุนทีม่ิไดม้ีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 
(ง)  บุคคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
(2)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจากส านักงานเน่ืองจากมี
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคัญของ
กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
(2.1)  การถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชนท์ั่วไปที่พงึได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปนัผล หรือสิทธิออก
เสียง เป็นต้น  
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(2.2)  มีกระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ือเกินกว่า
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 
 

13.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึง่ในสาม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  และด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มจี านวนไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้น
ทันท ี เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษัทจัดการ หรือประกาศอืน่ใดที่เกี่ยวข้อง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต 
                                           
บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหนว่ยลงทุนใหแ้ก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือการไม่นบัคะแนนเสียงในการลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว เป็นต้น 
  
13.3 การโอนหน่วยลงทุน  
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน าหรือน าไป เป็นประกันมิได ้ 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปนัผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทุน :  

15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 4.28 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ             ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.92769 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.06955 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1177 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ3.165060ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  
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รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนรวม 
(1) ค่าอากรแสตมปแ์ละค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยห์รือตราสาร ตามทีจ่่ายจริง 
(2) ค่าตอบแทนผู้ช าระบญัช ีและผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
(3) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์กองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อป ีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(4) ค่าจัดท าหนังสือชีช้วน ค่าพมิพ์ และค่าแปลหนังสือชี้ชวน 
(5) ค่าจัดท าหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน 
(6) ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนงัสือบอกกล่าวหรือประกาศตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
(7) ค่าจัดเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆส าหรับผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(8) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าประกาศในหนังสือพมิพ์ ค่าพิมพแ์บบพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กรส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
ตามกฎหมาย 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหนว่ยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ในระยะแรกบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :ม ี 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

(1) กรณีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ  
- ยกเว้นการเรียกเก็บ  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน 
โดยปิดประกาศ ณ ทีท่ าการบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง
บริษัทจัดการ  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  
- ยกเว้นการเรียกเก็บ  
 
ทั้งนี ้บริษทัจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยปิดประกาศ ณ ที่ท าการบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทัจัดการ  
 
(2) กรณีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ 
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
(3) กรณีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมประเภทอื่นและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ  
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน  
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ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน : ม ี 

ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ  
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ (ส าหรับการออกใบหน่วยลงทุน) 

 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามทีจ่่ายจริง  
รายละเอียดเพิ่มเตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด โดยตัดจ่ายจากจ านวนเงินทีโ่อน
เข้าบัญชีนั้นๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุง หลักเกณฑ์ วธิีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรบัซื้อคืน และการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 

 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะ
ค านวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุน เป็นรายเดือน ภายในวันท าการที่ 5 ของเดือนถัดไป และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามขอ้ 15.2.6 (1) ถึง 15.2.6 (8) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบรษิัทจัดการ
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ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิทีจ่ะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียว หรือ
เฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี
และวิธีปฏบิัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันแล้ว  
 
15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้ด าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว  ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทัจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 
ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามวรรคหนึง่แล้ว 
2. กรณีที่บริษัทจัดการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บริษทัจัดการ
จะค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันท าใหม้ั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเว็บไซต์ของบรษิทัจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหนว่ยลงทุนทุก
แห่งของบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
เดิมตามที่ระบุไวใ้นโครงการ บรษิัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 3 วันท าการ
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
(2.2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ 
โดยในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระท าการดังกล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 
1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บรษิัทจัดการจะด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว บริษทั
จัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษทัจัดการได้รับมติพิเศษ 
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(3) บริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2(2.2) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
  

15.6. หมายเหตุ :  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

16.2.1 วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุน   
 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
    (2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ และ ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซ้ือขาย หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใชมู้ลค่าหนว่ยลงทุนของสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
   (2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ดังต่อไปนี ้
           (ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหนว่ยลงทุน  
 
    (ข) วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป  
 
           (ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ก าหนดวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 
            
    (ง) วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่นา่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธหิรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป 
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    (2.3)ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล 
ภายในวันท าการถัดไป 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด 
เมื่อส้ินวันท าการที่ค านวณนั้น 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
    (2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท าผา่นระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหนว่ยลงทุนทีจ่ัดขึ้นโดย
สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรับ บริษทัจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการถัดไปก็ได ้
 
บริษัทจัดการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบริษัทจัดการไมข่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(2) เมื่อมีเหตุที่บรษิัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดงักล่าว 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (2.3) และข้อ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบัติดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนยิมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้  
 
(3) จัดให้มขี้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจัดการกองทุน
จะจัดใหม้ีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรอืไม่ก็ได้ 

    (2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด 
 
3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จ านวนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษทัจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้
    (3.1)ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล 
    (3.2)ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
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ส าหรับมูลค่าหนว่ยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
    (3.3)ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหนง่ที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 
    (3.4)ค านวณจ านวนหนว่ยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหนง่ โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 
 
4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการค านวณ
และการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน ต่อ
ส านักงานได ้ 

 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจัดการจะจัดท า
และส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
    (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
    (2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
    (3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้อง 
    (4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิห้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องด้วย 
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2.ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
 
    (1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บว่า
ราคาหน่วยลงทุนนั้นไมถู่กต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถดัจากวันที่ค านวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่ริษัท
จัดการส่งรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
        (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้อง 
        (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 
        (ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
        (ง) การด าเนินการของบรษิัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะจัดใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษทัจัดการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
    (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
    (3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
    (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจง้เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซ้ือหรือขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วันท าการนับแตว่ันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
    (5) จัดท ารายงานมาตรการปอ้งกันเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
7 วันท าการนับแตว่ันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
นั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่
ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่า
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดแ้ทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏบิัติดังนี ้
        (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่
มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีนว่ยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษทัจัดการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหนว่ยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เว้นแต่
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การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
        (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทุน แตห่ากปรากฏว่าผูข้ายคืน
หน่วยลงทุนไมม่ีหนว่ยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 
    (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบัติดงันี ้
        (ก) กรณีที่เปน็การขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพิม่จ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซื้อหนว่ยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 
        (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูข้าย
คืนหน่วยลงทุนไมม่ีหนว่ยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุที่จะต้องลด บรษิัท
จัดการจะจ่ายเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบรษิทัจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปจัจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น 
ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษทัจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบคุคล
ดังกล่าวไมม่ีสถานะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนแลว้ บริษทัจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุน
เปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงิน
ของบริษทัจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องมีสาเหตมุาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน), ธพ.  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรกึษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  

 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจรญิ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณชิชา  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานชิยห์านนท์  

รายละเอียดเพิ่มเตมิ (ผู้สอบบัญชี) :  
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หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

17.8. Prime Broker :  

ชื่อ :  

18. รอบระยะเวลำบัญชปีระจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที ่31 ธันวาคม 2545  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจัดกำร :  

19.1 การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกีารจัดการให้กระท าโดยการขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจัดประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษมีจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มมีตใิหแ้ก้ไข 
 
19.2 บริษัทจัดการจะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนการขอมตขิองผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามข้อ 19.1 ในกรณีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวธิีการจัดการดังต่อไปนี้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอียู่เดิมด้อยลง 
(3)  การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน  
(4)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหนว่ยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการค านวณมูลค่าทรัพย์สินและ
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มูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมม่ีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง 
 
19.3 บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกัน ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
(2) การแก้ไขเพิม่เตมิที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3)  การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  การแก้ไขเพิม่เตมิที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไมท่ าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการตามขอ้ 19.1 ถึง 19.3 ไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดไูด้ ภายใน 15 วันนับแตว่ันทีม่ีมติให้
แก้ไขหรือวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงักล่าว ให้เปน็ไปตามข้อก าหนดใน
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

20. ข้อก ำหนดอื่น ๆ :  

20.1 การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บรกิารบุคคลอ่ืน 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แตต่้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ 
 
(2) ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
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(3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบรษิัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์การรบัผลประโยชนต์อบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ทีท่ าการบริษัทจัดการ และ
พิจารณาได้ว่าการรับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ายใต้การบริหารจัดการของบรษิัทจดัการ บริษัทจัดการต้อง
กระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ไดข้องกองทุนนั้นด้วย 
อย่างไรก็ด ีบริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบคุคลอื่น (soft 
commission) เพื่อประโยชนข์องบริษัทจัดการเองได ้เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเปน็เรื่องที่ไม่พงึกระท า
โดยวชิาชพี เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชนต์ามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏบิัตทิี่บริษัทจัดการประกาศ
ไว้ภายในบริษทั ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่บรษิทัจัดการ 
  
ทั้งนี ้กรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชน์ดังกล่าวไวใ้นรอบปบีัญชหีรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
  
20.2 ข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทนุ 
กองทุนน้ีมีข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุนเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจัดการ 
20.3 ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใชว้ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยูใ่นบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคลสัญชาติอเมริกัน ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผู้ซ่ึงมถีิ่นที่อยู่ทางภาษใีนสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนี้
ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทุนรวมและบริษทัจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหนว่ยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบที่ส าคัญ
ในสองกรณี คือ 
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทนุรวมที่เป็น NPFFI 
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผูร้ับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เข้ารว่มผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ
ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไมม่ีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจท าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษทัจัดการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใหบ้ริษทัจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้ บรษิัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี้  
 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจ าตวัผู้เสียภาษขีองสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหนว่ยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ทีม่ีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และต่างประเทศตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคย
ให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว  
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง  
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
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ในกรณีที่ ผู้ถือหนว่ยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับค าส่ังซื้อ / สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ดังกล่าว  
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน  
เงินปันผล และ/หรือ เงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเล่ียงมใิห้บรษิัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จา่ย หรือถูกปิดบญัชธีนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
ในทางปฏบิัติบรษิัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) เท่านั้น  
 
ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามทีบ่ริษทัจัดการได้สงวนสิทธิไว้ 
ข้างต้น บรษิัทจัดการ (รวมถงึผูท้ี่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหนว่ยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเปน็ต้องร้องขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน 
 
20.4 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีหน้าทีใ่ห้ความร่วมมือกับบริษทัจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค้า 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากัดเฉพาะการใหข้้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใด
ใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดการ และ/หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการท า
ธุรกรรมของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือ
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หลักฐานใดใหแ้ก่บริษทัจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพยีงพอส าหรับการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการก าหนด  
(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เปน็ช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะ
เป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายหรือขัดแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  
(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการท าธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถอืหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ  
 
นอกจากน้ี ผู้ถือหนว่ยลงทุนตกลงยินยอมให้บรษิัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิัทจัดการเปิดเผยข้อมูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เชน่ ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นหนังสือมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดแูลตามกฎหมายต่างๆ 
หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมายต่างๆ  
 
ทั้งนี้ ค าว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมไดม้ีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย 

 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษทัจัดการจะด าเนินการเปล่ียนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตจุ าเป็น
และสมควร บรษิัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบรษิัท
จัดการ บริษัทจัดการรายเดมิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมตอ่ไป  
 
22. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษทัจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้ปวง 
 
การที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม  
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1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจัดการมีสิทธ ิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
 
(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนมุัติ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
เคร่งครัด  
 
(2) จัดให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัตติามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัย์สินของบริษัทจัดการ และน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้
กับผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
(4) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
(5) แต่งตั้งนายทะเบียนหนว่ยลงทุนและจัดใหม้ีทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(6) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวัน
ท าการน้ัน  
 
(7) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวันท าการน้ัน  
 
(8) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(9) จัดให้มีผู้สอบบญัชี ซึง่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัช ี 
 
(10) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษทัจดัการเลือกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ (11) ตามปี
ปฏิทิน  ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได้และ
จัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
 
(11) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบญัชหีรือของปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนร้องขอ 
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษทัจัดการจะได้รับยกเว้นไมต่้องจัดท าและ
ส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังส าหรับปบีัญชนีั้น 
 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในการซื้อขายหนว่ยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได้และ
จัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  
 
(12) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวธิีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรือแกไ้ขวธิี
จัดการ"  
 
(13) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามอตัราที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ  
 
(14) ส่ังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไวใ้นโครงการ  
 
(15) แต่งตั้งผู้ช าระบญัชโีครงการ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการน้ีได้ยกเลิก  
 
(16) ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเตมิทุนจดทะเบียนของวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  
 
(17) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ เท่าทีจ่ าเปน็เพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(18) จัดท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหลักทรัพยท์ี่มมีูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือไดห้ลักทรัพยม์าเพิ่มเติม พร้อมทัง้วันที่หลักทรัพย์มมีูลค่า
เกินอัตราที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันที่
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าส าเนาไว้ที่บริษทัจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
(19) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
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(20) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
(21) ด าเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระท าการอ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 
(22) แจ้งการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตผุล
และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชนใ์ห้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดย
บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได ้ 
 
(23) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือการ
หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
รายงานการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม ณ วันท าการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปดิรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่
สามารถกระท าได ้ 
 
(24) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดใหม้หีนังสือชีช้วนที่เป็นปจัจบุัน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการดังต่อไปนี้  
 
    (ก) จัดส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน และจัดใหม้ีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแกผู่้ที่สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน  
 
    (ข) จัดท าหนังสือชีช้วนใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชีและจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 
วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบญัช ี 
 
(25) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ชีแ้จงข้อมูลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบอย่างมีนยัส าคัญต่อสิทธิประโยชนข์องผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม  
 
(26) ด าเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม"  
 
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวัตถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบัตติามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
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ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ัง
ดังกล่าว หากบรษิัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ใหถ้ือว่าบริษทั
จัดการกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบรษิัทจัดการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเปน็เพื่อให้บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม ่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน), ธพ.  
ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท์ 0-2470-1952  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
 
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงนิต่าง ๆ ที่กองทุนรวมจะพงึได้รบัจากการจัดตั้งและ
ด าเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินค่าซ้ือ หน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงินได้จากการจ าหน่าย
หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุนรวม และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุน
รวม  
 
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพยต์่าง ๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม
ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามค าส่ังของบรษิัทจัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐาน
ถูกต้องแล้ว  
 
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่เป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามค าส่ังของบรษิัทจัดการ  
 
(4) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุ้น การ
รับเงินปันผล และดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิม่ทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือ
ครองหลักทรัพยข์องกองทุนรวม โดยทันททีี่ผู้ดูแลผลประโยชนไ์ด้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย ์ 
 
(5) แจ้งและรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทีจ่ะต้องปิดโอน หรือก าลังอยู่ในระหว่าง
ท าการปิดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ  
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(6) จัดท ารายงานต่อไปนี ้ 
 
    (ก) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันท าการซ้ือ
ขายและค านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) 
 
    (ข) รายงานเป็นรายวันเกีย่วกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ค านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)  
 
    (ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซ้ือหลักทรัพยแ์ละลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์  
 
(7) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืน และราคา
ขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุน ที่บริษทัจัดการได้ค านวณไว้ 
และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว  
 
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในกรณีดังนี ้ 
 
    (ก) บริษัทจัดการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดม้ีค าส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม เน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนรวม
ได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
    (ข) บริษัทจัดการไมข่ายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไวแ้ล้ว หรือ
หยุดรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุได้ หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพย์หรือทรพัย์สิน
ของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมหรือมีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
    (ค) บริษัทจัดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรัพย์สินอ่ืน  
 
(9) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผู้
จัดหาในการจัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชี และส่งให้บรษิัทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น  
 
(10) ดูแลให้บริษทัจัดการปฏบิัตกิารให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้ มาตรา 125 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญตัิดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตัิตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่
ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วนัถัดจากวันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  
 
(11) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บรษิัทจัดการปฏิบัตติามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
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เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องร้องบงัคับคดีเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุนรวม  
 
(12) ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  
 
(13) ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะส้ินสุดเมื่อผู้ช าระบญัชไีด้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่ส้ินสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะปฏบิัติหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้  
 
    (ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม  
 
    (ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัตติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่ักช้า  
 
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิัตหิน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนได ้ 
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เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีเงื่อนไขดังนี ้
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิัตหิน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้อันเป็นสาระส าคัญ
ของสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน ์คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 
(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทนุรวมหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชนไ์ม่ประสงค์จะรบัหน้าที่
ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วัน 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมมีติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด เรียกร้องใหม้ีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน ์
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนข์าดคุณสมบัตใินการเป็นผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจากวันที่บริษทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ได้แก้ไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนม์ิไดแ้ก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขอ
อนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก าหนดเวลาใหแ้ก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน 
นอกจากนี้หาก ผู้ดแูลผลประโยชน์ น าข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัการจัดการกองทุนรวม หรือขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือกอ่ให้เกิดประโยชนต์่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน ์บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ทั้งนี้ การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2470-
1952 และที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และที่ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจรญิ  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
ที่อยู่ :  

บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 

ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณชิชา  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นาย เกียรติศักดิ์ วานชิยห์านนท์  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 
 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
5. ผูจ้ัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ : หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมไดท้ี่ www.one-asset.com 
  
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื มีสิทธิ หน้าที่และความรบัผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนังสือชีช้วนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการส่ังซื้อ ค าส่ังซื้อ หรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(4) รับช าระเงินค่าซื้อหนว่ยลงทนุหรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
(5) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนว่ยลงทุน  
 
(6) ส่งมอบหรือรับมอบใบหนว่ยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
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(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รับคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษทัจัดการ ส าหรับการท าหน้าที่ของที่ปรึกษา
กองทุนรวมและมีสิทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการ 
ลงทุน อย่างไรก็ตามทีป่รึกษาการลงทุนจะไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด โดยบริษทั
จัดการมีอ านาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพยห์รือการ
จัดการด้านอ่ืนใดก็ตาม ทั้งนี้ที่ปรึกษาการลงทุนไมม่ีสิทธทิี่จะรบัทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว  
อน่ึง ที่ปรึกษาการลงทุนมีหน้าทีโ่ดยสรุปดังนี้คือ 
(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรพัย ์หรือความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพยข์อง
ประเทศไทย โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการทุกเดือน หรือเมือ่บริษัทจัดการร้องขอ
ตามสมควร 
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทุนของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะท า
รายงานสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษทัจัดการทุกเดือน หรือเมื่อบริษทัจัดการร้องขอตามสมควร 
(3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และจ าแนกตามหมวดธุรกิจของทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยจะท ารายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษทัจัดการทุกเดือน หรือเมื่อบริษทัจัดการร้องขอตามสมควร 
(4) รวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ ตามทีบ่ริษัทจัดการร้องขอตามสมควร 



 

M-RMF  11 

(5) ที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท างานให้แกท่ี่ปรึกษาการลงทุน จะต้องไม่ซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย ์โดยใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 
(6) ที่ปรึกษาการลงทุนต้องเก็บรกัษาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอ่ืนๆที่ได้ล่วงรู้เป็นความลับ และจะไม่
เปิดเผยใหบุ้คคลใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรือด้วยความยินยอมของบริษัทจัดการ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(7) ที่ปรึกษาการลงทุนต้องรับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่กระท า
การตามหน้าที่โดยไมม่ีเหตุผลอนัควรของทีป่รึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท างานให้แกท่ี่
ปรกึษาการลงทุน 
(8) ที่ปรึกษาการลงทุน และตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และปฏิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จะมีขึ้นภายหลังอย่างเคร่งครัด 
 
หมายเหตุ (ทีป่รึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการอาจท าการแต่งตั้งผู้ที่มใีบอนุญาตในการประกอบธรุกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน
ของบริษทัจัดการเพื่อกองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในด้านการ
ลงทุนใหแ้ก่บริษทัจัดการ (ถ้ามี) เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเปน็ไปอย่างเหมาะสมและพิทักษผ์ลประโยชนข์องผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไมม่ีอ านาจควบคุมการด าเนินการของบริษัทจัดการแต่ประการใด และบริษทั
จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการเป็นที่ปรึกษาการลงทนุ 
 
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รึกษากองทุน) :  

 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบไุวใ้นหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ” ทั้งนี้ การขายคืน
หน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษ ีผู้ถือหน่วยลงทนุควรศึกษาคูม่ือภาษีอย่างรอบคอบ 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

 
13.3. สิทธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิทีจ่ะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้
 
13.4. ข้อจ ากัดการโอนหนว่ยลงทุน :  

 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจีัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือ่ท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรือแก้ไขวิธจีัดการ โดยเป็นไปตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวธิีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทั้งหมด บริษทัจัดการหรือบริษทัหลักทรัพยท์ี่เป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุน (Omnibus account) 
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจ่ะได้รบัเงินคืนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบรษิัทจัดการจะจัดให้มผีู้ช าระบัญชีที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบัญชโีดยจะได้ด าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัย์สินของโครงการ ช าระภาระ
หนี้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทัง้หมดใน
ขณะที่เลิกกองทุนรวม 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
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(สอบถามเพิ่มเตมิที่บรษิัทจัดการ) 
 
13.8. อื่น ๆ :  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีวามรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใชแ้ก่บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงความประสงคใ์นการซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถือ ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธใินการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

14.2.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธใินหนว่ยลงทนุ 
 
14.2.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ 
กองทุนเปิด ตราสารการเงินคุณค่า เพื่อการเล้ียงชีพ จะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
(2) ภายหลังจากทีม่ีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย 
ลงทุน พร้อมทัง้ด าเนินการใหม้กีารส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหนว่ยลงทุน
ใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อน้ันๆ ทางไปรษณยี์ ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 5 วันท าการทุก
ครั้งที่มีการท ารายการซ้ือ และ/หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนว่ยลงทุนที่
ปรากฏในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วย 
ลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจบุันและถูกต้อง 
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(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท าการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันท าการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันทีไ่ด้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนงัสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนประจ าปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีส าหรบัปีภาษีนั้นๆ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปถีัดไป โดยผูถ้ือหนว่ย
ลงทุนจะสามารถขอยกเว้นภาษไีด้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้ จะต้องมจี านวนไมเ่กิน 300,000 บาท
ส าหรับปีภาษีนั้นๆ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้จ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพหรือไดจ้่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการด้วย เงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการต้องไม่เกิน 300,000 บาท 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนขายคนืกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การบริหารของบริษทัจัดการอ่ืนเพื่อมาซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม นายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในส่วนที่ซื้อ
ใหม่จากบริษัทจัดการในปีภาษีนัน้ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นเสียภาษีเงินได้ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเท่านั้น 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะน าหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนหรือใบหนว่ยลงทุนดังกล่าวไปจ าหน่าย โอนเปล่ียนมือ จ าน าหรือน าไปเป็นประกันหรือก่อภาระแก่สิทธิใน
หน่วยลงทุนมิได้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
 
อน่ึง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บรษิัทจัดการออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ เขา้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 

ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรบัเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหนว่ยลงทุนได้ภายหลัง 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ ก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิ
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชนแ์กก่องทุนโดยรวม หรือ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่ือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถ่ือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจ าเปน็ต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

หากมีการผิดนัดช าระหนีห้รือมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ บริษทัจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอืน่ทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใชห่ลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังนี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ริษัทจดัการได้บันทึกมูลค่าตราสารแหง่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธใินเงินได้
สุทธิจากทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงนิได้สุทธิจากทรพัย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินดังกล่าวแทนเงิน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงนิส ารองรายได้หรือ
ผลประโยชนท์ี่ได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  
 
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บรษิัทจัดการจะเฉล่ียเงินได้
สุทธิจากทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตว่ัน
ถัดจากวันทีม่ีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษทัจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น  
 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษทัจัดการมเีหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจ าหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนีจ้นครบถว้นและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 
 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏิบัตติามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม  
 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ไดบ้ันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเปน็ศูนย์  
 
16.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มใิชห่ลักประกันในแต่ละครั้ง บรษิัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
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จากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมตพิิเศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะไดจ้าก
การรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ รวมทั้งจะ
จัดให้มหีรือจัดท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้น 
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บรษิัทจัดการกองทุนรวมจัดท า ซึง่แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตรา
สารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัย์สินดังกล่าวดังนี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บรษิัทจัดการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทัจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถงึประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจัดการ
ยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัย์สินดังกล่าว  
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรพัย์สินของกองทุนรวม 
 
16.2.3 ในกรณีที่มพีฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรยีกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิัท
จัดการจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เปน็ผู้มีสิทธใินเงินได้สุทธจิากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับช าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวม
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
การช าระเงินหรือทรพัย์สินอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีน้าที่จัดให้มทีะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ใหถ้ือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน
กรณีดังนี ้



 

M-RMF  17 

(ก) การโอนหนว่ยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น
เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทุน (มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหนว่ยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ไดร้ับผลกระทบ แล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมตพิิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
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20. วิธีการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ผกูพัน :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธกีารที่ก าหนดไวใ้นข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมินั้นมผีลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในเรือ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องไดร้ับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุน 
(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกัน และข้อก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันใหม้ีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพันน้ันเหมาะสม มีความจ าเปน็หรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันไม่วา่กรณีใด 
 
ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อผูกพันพร้อม
ทั้งเหตผุลและความจ าเป็นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
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บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้  

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทุนเปดิใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดังนี้   

    (1) จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด หรือ 
 
    (2) มูลค่าหนว่ยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 100 
ล้านบาทในวันท าการใด และบรษิัทจัดการประสงคจ์ะเลิกกองทนุน้ัน  
  
    (3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีีเอฟ  
 
   (4) มยีอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาหา้วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีทีเ่ป็นการขายคืนหนว่ย
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น ามาใชบ้ังคับกบักองทุนรวมที่บริษัทจัดการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เน่ืองจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มคีุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
 
(5) เมื่อปรากฏข้อเทจ็จรงิที่บริษทัจัดการพจิารณาแล้วมีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 22.1.1 (3) และ (4) และการเลิกกองทุนรวมจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ แต่ไม่
รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.2 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษทัจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษทัจัดการกระท าหรืองดเว้น
กระท าจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัตติามหน้าที่ของตน  
 
22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ  
 22.1.4 ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า บุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด 
  
22.1.5 เมื่อส านักงานมีค าส่ังเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
ส านักงานมีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 
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22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี ้ 
(1)  ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแตว่ันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 
(2)  แจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  รวมทั้งแจง้เป็น
หนังสือใหผู้้ดูแลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1 
(ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอืน่อีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนก าหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
โดยครบถว้น ดังนี ้
1.  เป็นการโอนย้ายตามค าส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพอื่นที่อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการกองทุนรวมเดียวกัน  
2.  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด  ทั้งนี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม 
(3)  จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม
ข้อ 22.1 
(4)  รวบรวมเงินที่ไดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1  
(5)  ด าเนินการโอนย้ายการลงทนุไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยไมช่ักชา้ 
 
เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทนุรวมนั้น 
 
23. การช าระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชโีดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบญัชทีี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อ
ท าหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้ง
ท าการอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จส้ิน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใชจ้่ายและเงนิตอบแทนในการช าระบญัชีกองทุนรวมจะหักจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ช าระบัญชีจะเฉล่ียเงินคืนให้ผูแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเท่าที่เหลืออยู่
ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วัน
เลิกโครงการ 
 
เมื่อการช าระบญัชีเสร็จสิ้น ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ามีทรพัย์สินคงค้างอยู่ ให้ผู้ช าระบัญชจีัดการโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนด หรือจะก าหนดตอ่ไป 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม 


