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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
 
1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  ONE COMPLEX RETURN 3Y1 FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  ONE-COMPLEX3Y1  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดยีว  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 3  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจากวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

เงือ่นไขอื่นๆ 
(1) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏวา่จ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อ
การจดัตัง้กองทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการจดัตัง้กองทุน โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในเรือ่งการคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอื 

(2) กรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน หรอืเกดิ
เหตุการณ์ไมป่กต ิ
 
(3)ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ปรากฎวา่ไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการจดัการและด าเนินการตาม
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจดัการต่อไป 
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1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมทีเ่สนอขายผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,101,493,889.07 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 1,101,493,889.07 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่เงนิทุนโครงการ และ/หรอืวงเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจดัสรรขึน้ กรณีที่
บรษิทัจดัการลงทุนในต่างประเทศจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอื
หน่วยงานภาครฐัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถอื
วา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 110,149,388.9147 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมทุนจากผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและ/หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ทีม่คีวามเขา้ใจในทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุนและสามารถ
ยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดส้งูมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป เนื่องจากกองทุนอาจมกีารลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ประเภทสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ซึง่มกีารจ่าย
ผลตอบแทนอา้งองิกบัดชันีอา้งองิ โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงักล่าวภายใตห้ลกัเกณฑท์ีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งถอืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัทีก่องทุนรวมเสนอขายครัง้แรกจนถงึ
วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัติามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  
 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 
 
- ตราสารหนี้ : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 
- อื่นๆ 
           -     Derivatives 
ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนอื่นๆ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและต่างประเทศ  
การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  
วงเงนิการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

กองทุนอาจกูย้มืหรอืท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มกีลยทุธก์ารลงทุนครัง้เดยีว (buy-and-hold)  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

 
หมายเหตุ: 
ไมม่ ีเนื่องจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการด าเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีส่รา้งขึน้ส าหรบักองทุนนี้โดยเฉพาะ 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทียบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได้  
 
อยา่งไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
การตดัสนิใจลงทุนได ้ 
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3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 
กองทุนรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

(1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนาคาร
พาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์และตราสารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้
ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ ี
อนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non Investment Grade) รวมทัง้ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 
93 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้งนิลงทุนในส่วนนี้เตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  
 
(2) กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 7 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่ลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เชน่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีม่กีาร
จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิ(Index level) คอื ดชันี Franklin US Index ทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชย์
ไทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย หรอืธนาคารซึง่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบนัการเงนิต่างประเทศ โดยผู้
ออกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอาจไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
หรอืในระดบัทีต่ ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรอื อาจไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 
(Unrated) ตามเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสใหก้บักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่นเพิม่จากการ
ปรบัตวัขึน้ ของดชันี Franklin US Index ทัง้นี้ Notional amount ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคา่
ประมาณหรอืเท่ากบัมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) หรอือาจอยู่
ในรปูสกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ประเภทของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า,ผูอ้อกสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า รวมถงึสกุลเงนิทีก่องทุนจะลงทุนและไดร้บัผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญัก่อนการเสนอขายครัง้แรก  
 
ทัง้นี้ ในการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เชน่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option) ผูอ้อกสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า อาจไมส่ามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทใหแ้ก่กองทุนได ้
เนื่องจากตดิเกณฑข์องธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ เมือ่กองทุนไดร้บัผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ กองทุนจะท าการแลกเปลีย่นกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยเพือ่แลกเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัฯ หรอื
สกุลเงนิต่างประเทศอื่นๆ เป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลีย่นในชว่งเวลานัน้ ทัง้นี้ ผูล้งทุนจงึมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจาก
คูส่ญัญา (Counterparty risk) จากการท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) 
และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign exchange rate risk)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้
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ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ านวน 
ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารที่
มอีายยุาวกวา่อายโุครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายขุองสญัญา
สอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้ 

กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) หรอื ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์
(securities lending) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
 
ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไมน่บัชว่ง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(ก) ชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
(ข) ชว่งระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 
(ค) ชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพือ่รอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 10 วนัท าการ 

สรปุรำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน  

ส่วนท่ี 1 เงินต้น : กองทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืเตม็จ านวนในรปูเงนิบาทจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้
ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ เชน่ ตัว๋แลกเงนิธนาคารพาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์และตราสารหนี้ทีอ่อก
โดยบรษิทัเอกชนทัว่ไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ทมีอีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้
(Non-Investment Grade) รวมทัง้ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ไมเ่กนิรอ้ยละ 59 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน รวมกนัทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 93 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมาย
เพือ่ใหเ้งนิลงทุนเตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และส าหรบัการลงทุน
ในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ทัง้จ านวน 
ทัง้นี้ หากมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธเ์กีย่วกบัการท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว กองทุนอาจจะเขา้ลงทุนในตราสารที่
มอีายยุาวกวา่อายโุครงการ อย่างไรกด็ ีกองทุนจะเขา้ท าสญัญาขายตราสารดงักล่าวล่วงหน้าเพือ่ใหอ้ายขุองสญัญา
สอดคลอ้งกบัอายโุครงการ เป็นตน้  
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ส่วนท่ี 2 ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม : กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนประมาณรอ้ยละ 7 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เพือ่
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ไดแ้ก่ สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิระดบัของดชันีอา้งองิ (Index Level) คอื ระดบัดชันี Franklin US Index ที่
ออกโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอืสถาบนัการเงนิไทย หรอืธนาคารซึง่เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรอืสถาบนั
การเงนิต่างประเทศ ทัง้นี้ Notional Amount ของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคา่ประมาณหรอืเท่ากบั
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(ณ วนัจดทะเบยีน) และจะอยูใ่นรปูสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD Notional amount) หรอืสกุลเงนิ
อื่น ตามขอ้ตกลง ทีก่องทุนจะไดร้บัจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั หรอืสกุลเงนิตราต่างประเทศอื่นๆ  

ลกัษณะท่ีส ำคญัของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option) ท่ีอ้ำงอิงกบั
ผลตอบแทนของ Franklin US Index 

ลกัษณะผลตอบแทนของ 

ตรำสำร  

• สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option) จะอา้งองิกบัระดบัดชันี Franklin US Index โดยจะพจิารณา
ระดบัดชันี ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงการ 

• ผลขาดทุนสงูสุดจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอืคา่ใชส้ทิธ ิ(Premium) ของ
สญัญา 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั(USD) 
อำยตุรำสำร ประมาณ 3 ปี แต่ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน โดยนับจาก

วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
กำรจ่ำยผลตอบแทน 
(Payoff at expiry) 

1.ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญา
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื ผลตอบแทนทีป่รบัตวัสงูขึน้ตามระดบัดชันี 
Franklin US Index โดยผลตอบแทนสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) สามารถปรบัตวัสงูขึน้ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดั โดยไม่
รวมผลของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่จะจ่ายใหก้บันักลงทุนหลงัจากครบอายโุครงการ 

2.หากภายในระยะเวลาประมาณ 30 วนั ก่อนวนัสิน้สุดโครงการ ระดบัดชันี 
Franklin US Index ปรบัตวัลดลง ผลขาดทุนในการลงทุนในสญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) จะจ ากดัทีค่า่ใช้
สทิธ ิ(premium) ของสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

เหตกุำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิส่วนทีล่งทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) 
หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ไปลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีใ่กลเ้คยีงตาม
ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน จนครบอายกุองทุน โดยค านึงถงึผลประโยชน์
สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่ผลตอบแทนอาจเปลีย่นแปลงจากทีก่ าหนดไวใ้น
กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อดชันี Franklin US Index (ดชันีอา้งองิ) 
ต่อไปนี้ 
1) มกีารยกเลกิดชันีอา้งองิ 
2) ดชันีอา้งองิหยดุการค านวณ อนัเนื่องมาจากตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งปิดท า
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การตดิต่อกนั 3 วนัท าการ หรอืผูใ้หบ้รกิารดชันีงดประกาศระดบัของดชันี
ตดิต่อกนั 3 วนัท าการ 
3) มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารค านวณดชันี 
4) มกีารเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารดชันี 
5) มกีารเปลีย่นแปลงกฏหมายหรอืขอ้บงัคบัทีส่่งผลกระทบต่อดชันีอ้างองิ 
6) ผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option) ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกนัระดบัของดชันีอา้งองิ มตีน้ทุนในการ
ป้องกนัความเสีย่งเพิม่ขึน้ เชน่ จากการเพิม่ขึน้ของอตัราการเสยีภาษอีากร 
คา่ใชจ้่าย และคา่ธรรมเนียมต่างๆ 
7) มเีหตุการณ์ใดๆทีท่ าใหผู้อ้อกสญัญาวอรแ์รนท ์หรอืสญัญาคอลออปชัน่ทีม่กีาร
จ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งองิไมส่ามารถป้องกนัความเสีย่งจาก
การเปลีย่นแปลงของราคาดชันีอา้งองิได ้โดยผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งถงึ
ทีสุ่ดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่อยา่งไรกต็ามผูอ้อกสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี้ 
1. ไมส่ามารถหา สรา้ง สรา้งใหม ่ทดแทน ถอืครอง ยกเลกิ หรอืขายธุรกรรมหรอื
สนิทรพัยเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นราคาตามเงือ่นไขและขอ้ผกูพนัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญาวอรแ์รนทน์ัน้ หรอื 
2. ไมส่ามารถขายหรอืไมไ่ดร้บัช าระเงนิคนืจากการขายธุรกรรมหรอืสนิทรพัยท์ี่
ลงทุน 

Participation rate (PR) 100% 

ทัง้นี้ อตัราส่วนรว่ม (Participation Rate) ของระดบัดชันีอา้งองิอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงได ้หากสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเป็นไปตามดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน แต่อยา่งไรกต็าม อตัราส่วนรว่มจะไมต่ ่ากวา่อตัราส่วนรว่มที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ  

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั 
หรือผูค่้ำประกนั ตรำสำร 

สถาบนัการเงนิในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอืนิตบิุคคลในประเทศหรอื
ต่างประเทศ   

   

เงื่อนไขกำรจ่ำยผลตอบแทนและกำรค ำนวณ ของสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

Return of Call Warrant or Call Option= PR x Max (0, Return Franklin US Index)  
โดย Return Franklin US Index = (Index Final Level / Index Initial Level) -100% 
โดย                                                                                                                                            
      

- PR = Participation Rate  
- Index Final Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิของสญัญาคอลวอร์
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แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  
- Index Initial Level คอื ระดบัดชันีของ Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ใดๆซึง่อาจมผีลกระทบต่อการค านวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  การค านวณผลตอบแทนดงักล่าวจะเป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) ทีก่องทุนลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้เงือ่นไข
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้ๆขึน้ 

สตูรกำรค ำนวณผลตอบแทน 

การจ่ายคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย)                                                        
 
= เงนิตน้ + ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอร์
แรนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) * 

 
*ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  มาจากการ
ลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  คดิเป็นมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 7 
ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครัง้เดยีวตอนสิน้อายโุครงการ โดยผลตอบแทนจากการลงทุน
จะอา้งองิกบัอตัราผลตอบแทนของระดบัดชันี Franklin US Index  

ตวัอย่ำง แสดงการจ่ายคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายุ
โครงการ                                                               

สมมตุใิหเ้งนิลงทุนทัง้หมด 32,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี1 :ประมาณ 29,760,000  (รอ้ยละ 93) ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรอืเงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหส้่วนนี้เตบิโตเป็น 32,000,000 บาท (รอ้ยละ 100) 

  

ตรำสำรท่ีลงทุน 

อนัดบั
ควำม
น่ำเช่ือถื
อของ ผู้
ออกตรำ
สำร / ผู้
ค ำ้

ประกนั 

สดัส่วน
กำร
ลงทุน
โดยประ
มำณ ณ 
วนัจด
ทะเบียน 

ผลตอบ
แทน

โดยประ
มำณ

จำกตรำ
สำรต่อ
ปี (THB) 

สดัส่วน
กำร
ลงทุน 
โดย 

ประมำ
ณ + 

ผลตอบ
แทน ณ 
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วนัครบ
อำยุ

โครงกำ
ร 

ส่วนท่ี 1 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน), ประเทศ
ไทย 

BBB+/Tri
s 

12.00% 
3.50% 13.30% 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน), 
ประเทศไทย 

BBB+/Tri
s 

12.00% 
3.80% 13.42% 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั ลลิล พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั 
(มหำชน), ประเทศไทย 

BBB+/Tri
s 

8.00% 
3.30% 8.82% 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั เอเชียเสริมกิจ ลิซซ่ิง จ ำกดั 
(มหำชน), ประเทศไทย 

BBB+/Tri
s 

8.00% 
3.15% 8.78% 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั รำชธำนีลิซซ่ิง จ ำกดั (มหำชน), 
ประเทศไทย A- /Tris 

16.00% 
3.00% 17.48% 

หุ้นกู้ออกโดย บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน), 
ประเทศไทย A /Tris 

16.00% 
3.00% 17.48% 

เงินฝำก หรือ บตัรเงินฝำก หรือ หุ้นกู้ Mashreq Bank, 
ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ A-/Fitch 

10.50% 
3.00% 11.47% 

เงินฝำก หรือ บตัรเงินฝำก หรือ หุ้นกู้ Commercial 
Bank of Qatar, ประเทศกำตำร ์

A3/Mood
y's 

11.00% 
3.00% 12.02% 

มลูค่ำรวมของตรำสำรหน้ี 
102.78

% 

หกัค่ำใช้จ่ำยต่อ 3 ปี (โดยประมำณ) -2.78% 

เงินต้น และ ผลตอบแทนโดยประมำณตำมระยะเวลำ
กำรลงทุนประมำณ 3 ปี   

93.50% 
  

100.00
% 

ส่วนท่ี 2 

สญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ 

(Call Option) ทีอ่อกโดย ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

BBB+/Mo
ody’s  

6.50% 

    

แหล่งท่ีมำข้อมลู : บลจ.วรรณ / Quotation ของผูอ้อกตราสาร และ/หรอื ThaiBMA ณ วนัที ่26 เมษายน 2562 
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• บรษิทัจดัการจะใชดุ้ลยพนิิจในการเปลีย่นแปลงทรพัยส์นิทีล่งทุนหรอืสดัส่วนการลงทุนไดต้่อเมือ่เป็นการ
ด าเนินการภายใตส้ถานการณ์ทีจ่ าเป็นและสมควรเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไมท่ าให้
ความเสีย่งของทรพัยส์นิทีล่งทุนเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั โดยบรษิทัอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้
อื่นแทน และ/หรอืเพิม่เตมิจากตราสารทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ซึง่ตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ 
บลจ. วรรณ จ ากดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารทีล่งทุนอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัราทีป่ระมาณการไว้ 

• สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีแ่สดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหนึ่งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืที่
บรษิทัจดัการจะใชป้ระกอบการพจิารณาลงทุน 

• ในกรณีมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายภาษอีากรในอนาคต เงนิตน้รวมถงึผลตอบแทนโดยประมาณทีผู่้
ลงทุนไดร้บัอาจมกีารเปลีย่นแปลง 

• กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) จงึอาจมคีวามเสีย่งจาก
การผดินดัช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารส่งผลใหไ้มส่ามารถช าระคนืเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ตามทีก่ าหนด ซึง่อาจท า
ใหผู้ล้งทุนไมไ่ดร้บัคนืเงนิตน้ตามทีร่ะบุไว้ 

• ตราสารทีก่องทุนพจิารณาลงทุนไดผ้า่นขัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร 
(Credit risk) แลว้ อยา่งไรกด็อีาจยงัมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิทีม่ ี
นยัส าคญัต่อนโยบายการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารหนี้ (Event risk) อยู ่

ส่วนท่ี 2 : ประมาณ 2,240,000บาท (รอ้ยละ 7) ลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) ซึง่มลูคา่ตามขนาดของสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  USD 1,000,000 (32,000,000 บาท) 

สมมตุใิห ้ 
วนัทีจ่ดทะเบยีน : 14 พ.ค. 2562 , วนัทีส่ิน้สุดอายโุครงการ : 17 พ.ค. 2565 

1. วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 14 พ.ค. 2562 

2. Index Initial Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญา 
คอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100 

3. อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 
32.00 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

4. วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื วนัที ่
16 พ.ค. 2565 

5. อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) ในกรณีคา่เงนิบาทแขง็คา่ คอื 31.50บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ หรอื ในกรณีทีค่า่เงนิบาทอ่อนคา่ คอื 32.50 
บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

6. ก าหนดให ้Participation rate =100% 



ONE-COMPLEX3Y1  11 

  

กรณี USD/THB ณ วนัพิจำรณำ
ดชันีอ้ำงอิง 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ  

(Index Initial Level) 

ระดบัดชันี Franklin US 
Index ณ พิจำรณำดชันี

อ้ำงอิง  
(Index Final Level) 

1 เท่าไรกต็าม 100 90 

2 เท่าไรกต็าม 100 100 

3 32.50 (บาทอ่อนคา่) 100 110 

4 31.50 (บาทแขง็คา่) 100 110 

 
กรณีท่ี 1 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิน้อยกว่ำ Index Initial 
Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)   
ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 90  

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (90/100)-100%) 
= USD 0  

หรอื เท่ากบั 0 บาท 

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
  

32,000,000 
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ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 บาท 

  

กรณีท่ี 2 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิเท่ำกบั Index Initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)   

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 100  

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

= USD 1,000,000 x 100.00 % x Max (0%, (100/100)-100%) 
= USD 0  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญา 
คอลวอรแ์รนท(์Call 
Warrant) หรอืสญัญา 
คอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 0 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

  
32,000,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) 32,000,000 บาท 
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กรณีท่ี 3 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทอ่อนค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลารส์หรฐัฯ ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัราแลกเปลีย่น คอื 32.50 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
= USD 100,000 หรอื เท่ากบั 3,250,000 บาท  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์
ทรพัยสิ์น 

สดัส่วนกำรลงทุน  
(ร้อยละ) 

เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้
และ/หรอืเงนิฝากทัง้ใน
ประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอร์
แรนท(์Call Warrant) หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  

7 2,240,000 3,250,000 

รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทัง้หมด ณ 
วนัครบอายโุครงการ 

  
35,250,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 + 3,250,000 = 
35,250,000บาท 

กรณีท่ี 4 Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสงูกว่ำ Index initial Level 
ของดชันี Franklin US Index ณ วนัเขา้ท าสญัญาคอลวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call 
Option)  และเงินบำทแขง็ค่ำ เทยีบกบัเงนิดออลารส์หรฐัฯ ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิสญัญาคอลวอรแ์รนท์ (Call 
Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option)  

ตวัอย่ำง Index Final Level ของดชันี Franklin US Index ณ วนัพจิารณาสนิทรพัยอ์า้งองิ สญัญาคอลวอรแ์รนท์  
(Call Warrant) หรอืสญัญาคอลออปชัน่ (Call Option) คอื 110 และอตัราแลกเปลีย่น คอื 31.50 บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ 

= USD 1,000,000 x 100 % x Max (0%, (110/100)-100%) 
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= USD 100,000 หรอื เท่ากบั 3,150,000 บาท  

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงนิลงทุน จ านวน 32,000,000 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยสิ์น สดัส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) เงินลงทุน (บำท) เงินท่ีลงทุน+
ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะได้รบั (บำท) 
ส่วนท่ี 1 : ตราสารหนี้และ/หรอื
เงนิฝากทัง้ในประเทศและ/หรอื
ต่างประเทศ 

93 29,760,000 32,000,000 

ส่วนท่ี 2 สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call Option)  

7 2,240,000 3,150,000 

รวมเงนิตน้และผลตอบแทน
ทัง้หมด ณ วนัครบอายโุครงการ 

  
35,150,000 

การจ่ายเงนิคนืเงนิจากการลงทุน ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใชจ้่าย) = 32,000,000 + 3,150,000 = 
35,150,000บาท 

สรปุผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือสญัญำคอลออปชัน่ (Call Option)  

กรณีท่ี สถำนกำรณ์
ค่ำเงินบำท
เมื่อเทียบกบั
เงินดอลลำร์
สหรฐัฯ 

Index Final Level
ของ ดชันี Franklin 

US Index ณ วนั
พิจำรณำสินทรพัย์

อ้ำงอิง 

ส่วนท่ี1 : ตรำ
สำรหน้ีและ/

หรือเงินฝำกทัง้
ในประเทศและ

หรือ
ต่ำงประเทศ 

(บำท) 

ส่วนท่ี 2 สญัญำ
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant) 
หรือสญัญำคอ
ลออปชัน่ (Call 

Option)  
(บำท) 

รวมเงินต้น
และ

ผลตอบแทน
ทัง้หมดท่ีคำด
ว่ำจะได้รบั ณ 
วนัครบอำยุ
โครงกำร 

(บำท) 
1 - Index Final Level ต ำ่

กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 0 32,000,000 

2 - Index Final Level 
เท่ำกบั Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า

32,000,000 0 32,000,000 
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สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option)) 

3 เงนิบาทอ่อนคา่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,250,000 
มลูคา่ตามขนาด
ของสญัญา
คอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)
หรอืสญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรา
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิารณา
สนิทรพัยอ์า้งองิ 

35,250,000 

4 เงนิบาทแขง็คา่ Index Final Level สงู
กว่ำ Index Initial 
Level ณ วนัเขา้ท า
สญัญาคอลวอรแ์รนท์
(Call Warrant)หรอื
สญัญาคอลออปชัน่ 
(Call Option) 

32,000,000 3,150,000 

มลูคา่ตามขนาด
ของสญัญา
คอลวอร์
แรนท(์Call 
Warrant)หรอื
สญัญาคอ
ลออปชัน่ (Call 
Option) x PR x 
Max(0,[(Index 
Final 
Level/Index 
Initial Level) - 
100%]) xอตัรา
แลกเปลีย่น ณ 
วนัพจิารณา
สนิทรพัยอ์า้งองิ 

35,150,000 

*ตวัเลขเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นเพยีงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ มไิดเ้ป็นการรบัประกนัวา่
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ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามทีแ่สดงไว ้

ข้อมลูส ำคญัเก่ียวกบัดชันี Franklin US Index ท่ีสญัญำคอลวอรแ์รนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญำคอลออปชัน่ 
(Call Option) ใช้อ้ำงอิง  

วนัท่ีเร่ิมใช้ดชันี 17 พฤศจิกำยน 2560 
Bloomberg Ticker FTUSLX 
สกลุเงิน ดอลลำรส์หรฐัฯ (USD) 
ผูจ้ดัท ำดชันี Franklin Templeton  
Website https://www.franklinusindex.com/franklinusindex 

ดชันี Franklin US Index เป็นดชันีผสมทีป่รบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนในสนิทรพัยต์่างๆเป็นรายวนั ซึง่จดัท าโดย 
Franklin Templeton Investment ทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญดา้นการลงทุนยาวนานกวา่ 70 ปี โดย ดชันี
ประกอบดว้ยกลยทุธ ์2 ส่วน คอื 

1) Smart Screen ทีจ่ะคดัเลอืกหุน้ขนาดใหญ่ของสหรฐัฯจ านวน 250 ตวัทีม่แีนวโน้มใหผ้ลตอบแทนทีส่งูและสรา้งเป็น 
Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR) โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกหุน้จะมาจากการน า
ปัจจยั 4 ประการ ประกอบไปดว้ย  ก) Quality ข) Value ค) Momentum และ ง) Low Volatility มาคดัเลอืกหุน้  

2) MarketNav Technology ซึง่จะมกีารปรบัเปลีย่นสดัส่วนการลงทุนในแต่ละวนัใหเ้ป็นไปตามการเปลีย่นแปลงของ
ตลาด เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีส่ม ่าเสมอ โดยดชันี Franklin US Index นัน้ออกแบบใหม้คีวามผนัผวนอยูท่ี ่7% ต่อปี 
ดว้ยการจดัสรรน ้าหนกัลงทุนใน 4 ดชันียอ่ย ดงันี้ 

•   ดชันีหุ้น Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index(FLQL1TR): เป็นดชันีหุน้ ทีค่ดัเลอืกหุน้
ตามกลยทุธ ์Smart Screen ซึง่มสีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 10 ปี S&P 10-Year Note Futures TR (SPUSTTTR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทน
เคลื่อนไหวใกลเ้คยีงกบัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายปุระมาณหรอืใกลเ้คยีง 10 
ปี  (Bond Future Contracts) โดยกองทุนสามารถลงทุนในพนัธบตัรสหรฐัฯไดไ้มจ่ ากดั ในกรณีทีม่อีนัดบัความ
น่าเชือ่ถอือยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Single entity limit  

•   ดชันีพนัธบตัร 5 ปี S&P 5-Year Note Futures TR (SPUST5TR): เป็นดชันีทีอ่อกแบบใหผ้ลตอบแทนเคลื่อนไหว
ใกลเ้คยีงกบัการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ อายปุระมาณหรอืใกลเ้คยีง5 ปี  (Bond 
Future Contracts) โดยกองทุนสามารถลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯไดไ้มจ่ ากดั ในกรณีทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single entity limit   

•  ดชันีอตัรำดอกเบีย้ ICE Libor USD 3-Month (US0003M): อา้งองิอตัราดอกเบีย้ LIBOR อายเุฉลีย่ประมาณ 3 
เดอืน ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ทีใ่ชอ้า้งองิส าหรบัระดมทุนระยะสัน้ระหวา่งธนาคาร โดยกองทุนสามารถลงทุนในเงนิฝาก
เพือ่การด าเนินงานไดไ้มจ่ ากดั 
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ทัง้นี้ การจดัสรรน ้าหนกัดชันียอ่ยทัง้ 4 ในขา้งตน้แบ่งออกไดเ้ป็น 3 สถานการณ์ ดงันี้ 

2.1) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนต ่า ดชันีกจ็ะท าการเพิม่สดัส่วนการลงทุนในหุน้ เพือ่ใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ โดยเพิม่
การลงทุนในหุน้ไดม้ากถงึ 150% เพือ่ใหค้วามผนัผวนเป็นไปตามเป้าหมายที ่ 7% ทัง้นี้สดัส่วนของการลงทุนหุน้ในแต่
ละบรษิทัของดชันี Franklin Templeton’s Smart Screen US Large cap index (FLQL1TR ) ในกรณีทีเ่พิม่น ้าหนกั
การลงทุนไปที ่150 % จะไมเ่กนิ 15% ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ Single entity limit  

2.2) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงู จะมกีารปรบัเพิม่สดัส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ ถา้อยูใ่นชว่งอตัราดอกเบีย้
ขาขึน้ กจ็ะปรบัโดยเลอืกพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ทีม่อีาย ุ5 ปี ในขณะเดยีวกนั หากอยูใ่นชว่งอตัราดอกเบีย้ขาลง 
MarketNav Technology กจ็ะมกีารเลอืกพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัฯ ทีม่อีาย ุ10 ปี 

2.3) ในกรณีทีต่ลาดมคีวามผนัผวนสงูมาก ดชันีจะเพิม่การถอืเงนิสดสภาพคล่อง เพือ่ลดความผนัผวน และ รกัษา
สภาพคล่องไว ้

ดชันีนี้จดัท าโดย Franklin Templeton  Investment ทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามเชีย่วชาญดา้นการลงทุนยาวนานกวา่ 
70 ปี โดยมคีวามเป็นอสิระจาก บลจ.วรรณ ทัง้นี้ดชันีมกีารรายงานระดบัดชันีอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนั และ
สามารถเขา้ถงึไดผ้า่น https://www.franklinusindex.com 

  

 
3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ รวมถงึการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอยา่งใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
จะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผนัใหก้องทุนรวมสามารถลงทุนไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย  
  
ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  
  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุน 
(1)  หุน้ 

https://www.franklinusindex.com/
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(2)  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
(3)  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 
(4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
(5)  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 
  
 
1.2  ตราสารหนี้ 
(1)  พนัธบตัร 
(2)  ตัว๋เงนิคลงั 
(3)  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
(4)  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
(5)  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
(6)  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
(7)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
(8)  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 
  
1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) 
 
1.4  ตราสาร Basel III 
 
1.5  ศุกกู 
 
1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
  
1.7  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
  
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
  
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็นตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
  
2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
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2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้  ตัว๋แลกเงนิ 
หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสนิ  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 
  
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย 
  
2.5  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.5.1  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั 
underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.5.2  หากการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงจะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นิ
นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บรษิทั
จดัการตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชี้
ชวนดว้ย 
2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอนตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงดงักล่าวก่อนครบอาย ุ
เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึง่เสนอขายในประเทศ  บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการจดัให้
มขีอ้ตกลงกบัผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.4.1  ใหผู้อ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการ
ของบรษิทัจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป   
2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงอย่างมนียัส าคญั ให้
ผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ไปยงั TBMA ทนัท ี 
   

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ทีก่องทุนลงทุน กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้
บงัคบักฎหมายไทย ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
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1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น
ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3 
2.  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน  กองทุนดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได้ 
2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุนนัน้ 
2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
3.  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน  กองทุนดงักล่าวตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์ 
   
ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) 
เป็นไปตามประกาศ 
 
 
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด
ดงัต่อไปนี ้้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอื
มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้นี้ การ
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศ
ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ และเสนอขายใน GMS 
ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  
  



ONE-COMPLEX3Y1  21 

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่ 
1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
(1)  หุน้ 
(2)  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
(3)  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) 
(4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
(5)  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 
  
1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
(1)  พนัธบตัร 
(2)  ตัว๋เงนิคลงั 
(3)  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
(4)  ตัว๋แลกเงนิ (B/E) 
(5)  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (P/N) 
(6)  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
(7)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
(8)  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ 
  
1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไมร่วมตราสาร Basel III) ต่างประเทศ 
  
1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
  
1.5  ศุกกู ต่างประเทศ 
  
1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ต่างประเทศ 
  
1.7  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศ 
  
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็นตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
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2.4  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้  ตัว๋แลกเงนิ 
หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.4.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1  
ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้นตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย 
2.5  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 
2.5.1  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั 
underlying ของ derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1 
2.5.2  หากการลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงจะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นิ
นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย International 
Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บรษิทั
จดัการตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชี้
ชวนดว้ย 
2.5.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝงตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอนตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงดงักล่าวก่อนครบอาย ุ
เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
2.5.4  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ตอ้งปรากฎวา่ ตราสารทีม่ี
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงนัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียม
ปฏบิตัสิากล และบรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
2.5.4.1 ใหผู้อ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงส่งราคาทีเ่ป็นมูลคา่ยตุธิรรมของตราสารทีม่สีญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการ ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั
จดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
2.5.4.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงอย่างมนียัส าคญั ให้
ผูอ้อกตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
มายงับรษิทัจดัการทนัท ี
  

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ทีก่องทุนลงทุน กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใต้
บงัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 
1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในสว่น
ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
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2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 
IOSCO 
3.  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชือ่
ประเทศทีส่ านกังานก าหนด 
4.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณี
มเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วนมากกวา่หรอืเท่ากบั 
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุนนัน้  ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
4.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 
ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 
4.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
5.  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
ไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร์  เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน โดยก่อนการลงทุน บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 
  

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 
 
 
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 

 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
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บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

  

ข้อ 
ประเภททรพัยสิ์น 

อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีท่ีเสนอขำยต่อผูมี้เงินลงทุนสงู 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

 
ไมเ่กนิ 35% 

2.3 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 
investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

ไมเ่กนิ 15% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ไมเ่กนิ 20% 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร
ทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง หรอืศุกกู ทีผู่อ้อก
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้
น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุนและ
ไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 20% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสาร 
ทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื 
บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษิทัหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 

มากกวา่ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้   

  6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซือ้
ขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
(แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET )  
6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่า
ตาม กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่
หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการ

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 15% 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark + 
5% 



ONE-COMPLEX3Y1  26 

แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซือ้ขายตาม 6.1  
 
6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตรา
สารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทีผู่อ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย)  

6.4.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่ง 
หนึ่งดงันี้ 

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ
หนี้น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน 
และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.4.2.1 หรอื 6.4.2.2 ผูม้ี
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล
ดงันี้ 
6.4.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 
6.4.2.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.2.3.3 สถาบนัการเงนิ ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 
6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั 
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ช าระหนี้มากวา่ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน  

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของregulated 
market 
6.5 Derivative Warrants 
6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infraหรอืหน่วยproperty ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
6.8.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง 
IPO เพือ่การจดทะเบยีนซื้อขายในกระดาน 
ซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ  
SET หรอืของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่าง 
ประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ 
ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร 
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขาย 
ใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่าง 
ประเทศ)  

  

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังาน
ก าหนด 

7. หน่วยinfraหรอืหน่วยproperty ของกองทุนทีม่ ี
ลกัษณะกระจายการลงทุนในกจิการโครงสรา้ง
พืน้ฐาน หรอือสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.8.1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้  
1 - ขอ้ 7 (SIP) 

รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
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1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุก
บรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark 
+ 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋
แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีน่ิตบิุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษิทัเงนิทุน 

1.4 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็นกองทุน ทีม่อีายุ
โครงการน้อยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุน ทีอ่ายุ
กองทุน คงเหลอืน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 6 
เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะ กองทุนทีม่อีายุ
โครงการมากกวา่หรอืเท่ากบั 1 ปี  
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1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอน
กรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรอื derivatives) 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่ ี
เงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน
ตราสารได ้ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้

  

2.2 ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(แต่ไมร่วมถงึตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าแฝง ซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

  

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที ่

มรีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี้ 

(ขอ้นี้ไมใ่ชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน ตัว๋แลก
เงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารทีม่สีญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายไุมเ่กนิอายกุองทุน
หรอืรอบการลงทุน 
ของกองทุนหรอืมกีารลงทุนใน derivatives 
เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบั

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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อายกุองทุน) 

  

3 ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 
(Reverse repo) 

ไมเ่กนิ 25% 

4 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities 
lending) 

ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ 

ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ของส่วนที ่1 : อตัราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

  

6 derivatives ดงันี้ 

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ
เสีย่ง (hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่  

  6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่
เพือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging) 

6.2.1 กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบ
ซบัซอ้น  
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 
100% ของ NAV 

    6.2.2 กรณี MF มกีารลงทุนแบบ
ซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยมลูคา่ความ
เสยีหายสงูสดู (Value-at-risk : VaR 
ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1) absolute VaR น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 
20% ของ NAV 

(2) relative VaR น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 2 
เท่า ของ VaR ของ benchmark 
 
หมายเหตุ : "การลงทุนแบบซบัซอ้น" 
หมายความวา่ การลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าทีม่กีลุยุทธแ์บบซบัซอ้น 
(complex strategic investment) หรอื
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การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่ ี
ความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

  

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  

1 ตราสารหนี้ ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่
รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทาง
การเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุดทัง้นี้ ใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่
ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป 
และยงัไมป่รากฏในงบการเงนิล่าสดุ บรษิทั
จดัการอาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ
ดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิล่าสดุดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลู
หนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลทีม่ ี
การเผยแพรเ่ป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่้
ออกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสดุ ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 
1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตาม
ขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit 
rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีาร
ยืน่แบบfiling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
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issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรา
สารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื 
บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บรษิทัหลกัทรพัย ์

10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับุคคลตาม  
1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 
ทัง้หมดของกองทุนรวมหรอืกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
 
- อตัรขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ี
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ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

3 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra 
ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทุน property ทีอ่อกหน่วย
นัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน วา่ดว้ยเรือ่งการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  

 
ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนท่ี 6: กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

 
 
4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
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4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- ชอ่งทางอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
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- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเมือ่สิน้สุดอายโุครงการ โดยบรษิทัจดัการจะประกาศแจง้วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิละวนัครบอายุ
โครงการ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และ
ประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
ในกรณีวนัทีก่ าหนดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิทัจดัการ หรอืเป็นวนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทั
จดัการจะด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินวนัท าการถดัไป  

(1) บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามราคารบัซือ้คนื ณ วนัทีร่บัซือ้
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 
 
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิเวน้แต่กรณีตามขอ้ 10 ซึง่บรษิทัจดัการจะช าระคา่ขายคนืดงักล่าว 
ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนทีข่ายคนืโดยอตัโนมตัดิงักล่าวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตันิัน้ๆ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด โดยจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิจะตดัทศนิยมต าแหน่งทีส่ามทิง้  

(4) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยดุการขาย
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหากมกีารผดินดัช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของพนัธบตัร หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นๆ ทีก่องทุนลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ สถานที่
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ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และจะรายงานการไมร่บัซือ้
คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิรอืหยุดการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

อนึ่ง บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัภิายใตเ้งือ่นไข
ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 

 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  เมือ่สิน้สุดอายโุครงการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นบัจากวนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจด
ทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร
ขายคนืและการรบัเงนิคา่ขายคนืและการรบัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศที่ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ
ส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
 
(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิาร
จดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลา และ/หรอื 
ความถีข่องการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยูก่่อนแลว้เป็นส าคญั  
 
(3) บรษิทัจดัการอาจหยดุรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่ในบาง
สถานการณ์หากมกีารรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อการบรหิารจดัการ
กองทุน และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอื ต่อกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศเกีย่วกบัการหยดุรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยการตดิประกาศดงักล่าวทีส่ านกังานของบรษิทัจดัการ ส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  
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8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ และบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

 
10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
 
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
 
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ  
 
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กตอ้ง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
นัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
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ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(ก) เลื่อนก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
 
(ค) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนกไ็ด้  
 
(ง) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดงักล่าว 
บรษิทัจดัการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่
ขายคนืก่อนหลงั  

 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้ หรอืตราสารทีล่งทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket)  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 
9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่าย
ยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
 
การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings)  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้
ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
อนึ่ง การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 11/2564 เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
  
 
12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
กองทุนมขีอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนของกองทุนไดไ้มเ่กนิ 1 ใน 
3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 
     (ก) กองทุนดงันี้ 
   1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
   2.  กองทุนประกนัสงัคม 
   3.  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
   4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ
   5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
   6.  กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
   7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 
   8.  กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 
     (ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้ง
เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
     (ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ (omnibus account) 
     (ง)  บุคคลอืน่ทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร 
(2) กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไมเ่กนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผอ่นผนัจากส านกังานเนื่องจากมี
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั โดยมี
ลกัษณะครบถว้น ดงันี้ 
(2.1)  การถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอก
เสยีง เป็นตน้ 
(2.2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกวา่
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได ้
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13.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกวา่
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื
หน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แหง่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ หรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
 
บรษิทัจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ือ้หน่วยลงทุนเกนิกวา่อตัราทีก่ าหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไมน่บัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้  
 
13.3 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฏเิสธการโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ อนัจะมผีลให ้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยและผูม้เีงนิลงทุนสงู เวน้แต่เป็น  
การโอนทางมรดก  
 
อนึ่ง บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีด  
ในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  

 
 
14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
 
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

บรษิทัจดัการมนีโยบายทีจ่ะไมจ่่ายเงนิปันผล แต่จะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้  
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
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15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 6.00 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนที่
มใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จาก
กองทุนทีม่ใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมอื่นทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนที่
มใีนการค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ1.07ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ใชจ้่ายต่างๆในการจดัตัง้กองทุนรวม เช่น คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้และ
จดัการกองทุน คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอืคา่ธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน 
เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ รวมทัง้ คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(3) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืตราสาร ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(4) คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชกีองทุนรวมจนถงึการจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
(5) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทุกประเภททีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ การจดัหาใหไ้ดม้า การรบัมอบ การสง่มอบ การดแูล การเกบ็รกัษา การป้องกนั
ผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการป้องกนัความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เชน่ คา่สญัญาฟิวเจอร ์สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญาสวอป และคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียม
อื่นๆ  
ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้เป็นตน้  
 
(6) คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทุนรวม ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุนรวม ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของ



ONE-COMPLEX3Y1  43 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
(7) คา่จดัท าหนงัสอืชีช้วน คา่พมิพ ์และคา่แปลหนงัสอืชีช้วน  
 
(8) คา่จดัท าหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(9) คา่จดัเตรยีมและจดัพมิพห์นังสอืบอกกล่าวหรอืประกาศตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 
(10) คา่จดัเตรยีมและจดัส่งรายงานต่างๆส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(11) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่บรกิารการใชข้อ้มลูดชันีทีผู่ใ้หบ้รกิารดชันีหลกัทรพัยห์รอืกลุ่มดชันีหลกัทรพัยเ์รยีกเกบ็เป็น
รายปี หรอืรายงวด (ถา้ม)ี  
 
(12) คา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนื่องกบักองทุน เชน่ คา่ประกาศในหนงัสอืพมิพ ์คา่พมิพแ์บบพมิพ ์คา่ไปรษณียา
กรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา (Failed Trade) (ถา้ม)ี คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่
เป็นหลกัประกนัการลงทุน ฯลฯ อกีทัง้คา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมาย  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ตามดุลพนิิจของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไมเ่กนิรายการละ 50 บาท (ส าหรบัการออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

คา่ธรรมเนียมอื่นๆ เชน่ - ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื เงนิปันผล (ถา้ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
อตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนีัน้ๆ  

(2) คา่ธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี โดยตดั
จ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  
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คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรอืแต่ละรายในอตัราทีไ่มเ่ท่ากนั ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนสามารถต่อรองอตัราคา่ธรรมเนียมดงักล่าวได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบรายละเอยีดต่อไป โดยตดิประกาศไวท้ี่
ส านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

 
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาลดหยอ่น หรอืยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรบัซื้อคนืหรอืการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสม โดยพจิารณาจากมลูคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ ์วธิกีารใหท้ราบล่างหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผา่นเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืปรบัปรุง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ขัน้ตอนและเงือ่นไขในการเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรบัซือ้คนื และการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ส านกังาน ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

 
 
15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

(1) การค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
จะค านวณทุกวนัท าการ โดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณ และ
เรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน  
 
(2) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทุนรวมตามขอ้ 15.2.6. (1) ถงึ (12) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ โดย
บรษิทัจดัการดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆดงักล่าวใน
งวดเดยีว หรอืเฉลีย่ตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี้ การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  
 
(3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้่ายทีก่ าหนดในหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายจากผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด โดยไมห่กั
จากมลูคา่ของการท ารายการซื้อ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืก าหนดวธิกีารอื่นใด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไขภาษ ีหรอืความสะดวกของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(4) คา่ธรรมเนียมต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้ 
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15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

กรณีเพิม่คา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่าย 
1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ดงันี้ 
1.1. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่ง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 
1.2. กรณีเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการเมือ่เทยีบกบัอตัรา
ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 
กรณี ดงันี้ 
(1) กรณีเพิม่ขึน้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : บรษิทั
จดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  
(2) กรณีเพิม่ขึน้แต่ไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายขัน้สงูตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ : บรษิทั
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้นัน้ โดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่ง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 1.2. (1) และ (2) ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 
2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้แตกต่างไปจากทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
ตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการ 
 
กรณีลดคา่ธรรมเนียม/คา่ใชจ้่าย 
1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้่ายลดลง  ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถงึ โดยอยา่งน้อย
ตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายลดลงแตกต่างไปจากโครงการ บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยใหถ้อืวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบการแกไ้ขโครงการในเรือ่งดงักล่าว 
  
 
15.6. หมายเหตุ :  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
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16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดและตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ ในชว่งก่อนวนัทีป่ระกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2. เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในประเทศทีม่เีวลาแตกต่างจากประเทศไทย ดงันัน้ บรษิทัจดัการจะค านวณและ
ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 
ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป 
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวนัท า
การถดัไป ในกรณีราคาขายหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัสิน้วนัส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นตวั
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ในกรณีราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้ เป็นตวัค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
 
ในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะใชข้อ้มลูราคาปิดของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ ณ วนัทีค่ านวณมลูคา่และราคาดงักล่าวทีไ่ดจ้าก
ระบบทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เชน่ ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นั
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของต่างประเทศ หรอืเพราะเหตุอื่นใดทีค่วบคุมไมไ่ด ้ท าใหไ้มม่รีาคาของหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ บรษิทัจดัการจะพจิารณาใชร้าคาล่าสดุทีม่กีารเผยแพรแ่ทน อนึ่ง บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงแหล่งทีม่า 
วนัและเวลาของขอ้มลูอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  
 
การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
หลกัทรพัย ์และทรพัยส์นิของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงนิบาท จะใชข้อ้มลูอตัราแลกเปลีย่นผา่นระบบ Bloomberg 
โดยบรษิทัจดัการจะใชข้อ้มลูทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. ของสิน้วนัท าการทีค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ หรอืใชอ้ตัราแลกเปลีย่นอื่นใด และ/หรอืแหล่งทีม่าอื่น
ใดของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอือตัราแลกเปลีย่นของวนัท าการอื่นใด และ/หรอื ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการ
พจิาณาเหน็สมควรภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุนของวนั ดงัต่อไปนี้  
 
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยประกาศภายใน 1 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยประกาศภายใน 1 วนัท าการถดัไป  
 
(ค) วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดอืน โดยประกาศภายใน 1 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้หา่งกนัเกนิกวา่ 1 เดอืน  

(ง) วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้า่จะมผีลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูคา่หน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
โดยประกาศใน 1 วนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพือ่ผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 1 วนัท าการถดัไป 
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
(2) ด าเนินการเพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่้
ลงทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง
อื่นแทนการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืชอ่งทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั และ  
 
(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้ 
 
มลูคา่หน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการ
ทีค่ านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  



ONE-COMPLEX3Y1  49 

 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม  
ตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่
หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด  
 
ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11 บรษิทัจดัการจะไมค่ านวณและประกาศตามก าหนดนี้กไ็ด ้โดยจะแจง้
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่มส่ามารถค านวณและประกาศได ้

บรษิทัจดัการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
อยา่งมนียัส าคญั และเมือ่ปรากฏเหตุขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ณ ทีท่ าการทุกแหง่
ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูคา่ดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของ
กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วนั
ท าการ  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง
อื่นแทนการประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เชน่ การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืชอ่งทางอื่นที่
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เหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

ส่วนที ่1 การด าเนินการกรณีมลูคา่หน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีารประกาศไปแลว้ หรอืราคาหน่วยของ
กองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง 

ข้อ 
กรณีท่ีมลูค่ำ/รำคำหน่วย 
ไม่ถกูต้อง 

กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร ระยะเวลำ 

1. < 1 สตางค ์หรอื < 0.5 % ของมลูคา่/
ราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1 จดัท าและส่งรายงาน* ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ทราบถงึความไมถู่กตอ้ง โดย
รายงานดงักล่าวตอ้งมสีาระส าคญัดงันี้ 

1.1.1 มลูคา่/ราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง 

1.1.2 มลูคา่/ราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.3 สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

1.1.4 มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคา่/ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถู่กตอ้ง
ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได ้

  

ภายใน7 วนั
ท าการนบั
แต่วนัที่
พบว่ามลูคา่/
ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

    1.2 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้งมผีลต่อเนื่องถงึการ
ค านวณมลูคา่/ราคาหน่วยครัง้ต่อไป ให้
แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัที่
พบว่ามลูคา่/
ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

2. ≥1สตางค ์และ≥0.5 %ของมลูคา่/ราคา
หน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.1หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

2.1.1 ค านวณมลูคา่/ราคาหน่วยยอ้นหลงั
ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูคา่/ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคา่/ราคาหน่วยถูกตอ้ง 

2.1.2 ด าเนินการดงันี้ เฉพาะวนัทีม่ลูคา่/
ราคาหน่วย เขา้เงือ่นไข ตาม 2. 
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2.1.2.1 จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคา
หน่วยยอ้นหลงั* 

(ก) รายงานตอ้งมสีาระส าคญัตามทีก่ าหนด
ไวใ้น 1.1 โดยอนุโลมเวน้แต่ในกรณีของ
รายงานการแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย
ยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุการ
ด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบวา่ราคา
หน่วยไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตาม 1.1.4 

ภายในวนั
ท าการถดั
จากวนัที่
พบว่ามลูคา่/
ราคาหน่วย
ไมถู่กตอ้ง 

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีส่่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

  

ภายในวนั
ท าการถดั
จากวนัที่
ค านวณ
มลูคา่/ราคา
หน่วย
ยอ้นหลงั
เสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยใหถู้กตอ้ง ภายในวนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลู
ในรายงาน
ตาม2.1.2.1 

2.1.2.3** ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ 
เพือ่ใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชือ่กองทุนที่
มกีารแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย และวนั เดอืน 
ปี ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วย 

ภายใน3 วนั
ท าการนบั
แต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลู
ในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

2.2หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพาะกองทุนเปิด
โดยด าเนินการเฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วย
ของวนัทีเ่ขา้เงือ่นไขตาม2. 

  

2.2.1 จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้น
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 
ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการ
ของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

ตาม2.1.2.1 
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2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่
2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.2.3 ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้้
ซือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยในชว่งระยะเวลาที่
ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งทราบถงึการแกไ้ข
ราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

  

ภายใน5 วนั
ท าการนบั
แต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลู
ในรายงาน
การแกไ้ข
ราคาหน่วย
ยอ้นหลงั
และรายงาน
การชดเชย
ราคา 

2.2.4จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคา
หน่วยไมถู่กตอ้งและส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคา
หน่วยยอ้นหลงัตาม2.1.2.1 ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ใหบ้รษิทั
จดัการสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงาน
ดงักล่าวแทน 

ภายใน7 วนั
ท าการนบั
แต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลู
ในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

  

ส่วนที ่2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที ่1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง < รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่น
ต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.2กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหจ้่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาทีข่าดอยู ่
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1.1.3กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้ง
ลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 

1.1.3.1 ด าเนินการตาม 1.1.2 หรอื 

1.1.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้ และจ่ายเงนิของบรษิทั
จดัการใหก้องทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

1.2 กรณีรบัซือ้คนื 1.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูข้ายคนืเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา
ใหผู้ข้ายคนื 

1.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู่ 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาใหผู้ข้ายคนื 

2. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง > รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิม่จ านวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัส่วน

ต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา
ใหผู้ซ้ือ้ 

2.2 กรณีรบัซือ้คนื 2.2.1กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ านวนหน่วยของผูข้ายคนืหน่วยเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.2.2กรณีทีผู่ข้ายคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการใหก้องทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

2.2.3กรณีทีผู่ข้ายคนืมหีน่วยเหลอือยูน้่อยกว่าจ านวนหน่วยทีจ่ะตอ้ง
ลด*** 

ใหด้ าเนินการดงันี้ 
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2.2.3.1 ด าเนินการตาม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ านวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
ใหก้องทุนเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ 

หมายเหตุ 

* ใหบ้รษิทัจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เขา้
ตรวจ 

** ไมใ่ชก้บักองทุนปิดทีม่หีน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูคา่หน่วย
ตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

*** ไมใ่ชก้บักรณีทีร่าคาหน่วยไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามี
สาเหตุดงักล่าว 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ 100 บาท บรษิทั
จดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไมม่สีถานะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยตาม 1.2 หรอืผูซ้ือ้หน่วยตาม 2.1 บรษิทัจดัการอาจ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการแทนกองทุนกไ็ด ้

 
17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  



ONE-COMPLEX3Y1  55 

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทุน :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ชือ่ : นาย สชุาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปี นบัจากวนัสิน้สุดรอบบญัชคีรัง้ก่อนหน้า  
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วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีส่ านกังานรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม  
 
19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม   
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ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 3 ท่ีจะส้ินสดุวนัท่ี 30 เมษำยน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 
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1. บริษทัจดักำร :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9,24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : One Asset Management Limited  
9th,24th Floor, Siam Piwat Tower Building, 989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel.0-2659-8860-1  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่ง
เครง่ครดั  
 
(2) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน ซึง่มคีุณสมบตัติามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(3) แยกทรพัยส์นิของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ และน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปฝากไว้
กบัผูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  
 
(4) จดัใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน  
 
(5) แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและจดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(6) จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวนัและส่งใหผู้้ดแูลผลประโยชน์ทุกวนั
ท าการนัน้  
 
(7) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเป็นรายวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทุกวนัท าการนัน้  
 
(8) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(9) จดัใหม้ผีูส้อบบญัช ีซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยถอืตามขอ้ก าหนดแหง่ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 
 
(10) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื
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หน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปี
บญัช ีหรอืภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานตามขอ้ (11) ตามปี
ปฏทินิ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ ของตวัแทนขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดั
ส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
 
(11) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของปีบญัช ีหรอืของปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว หรอืเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวตามรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
ส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  
 
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ของตวัแทนขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดั
ส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
 
(12) เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามหวัขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน
รวมหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ"  
 
(13) ไดร้บัคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 
 
(14) สัง่จ่ายคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
 
(15) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชโีครงการ โดยความเหน็ชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่โครงการนี้ไดย้กเลกิ  
 
(16) เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหลกัทรพัยอ์ยู ่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(17) จดัท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยท์ีม่มีลูคา่เกนิอตัราส่วนทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วนัทีห่ลกัทรพัยม์มีลูคา่
เกนิอตัราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
หลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
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(18) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(19) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
 
(20) ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืกระท าการอื่นใดอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(21) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรือ่งดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 
 
(22) รายงานการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืการ
หยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน รวมทัง้แจง้การเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในทนัททีี่
สามารถกระท าได ้ 
 
(23) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  
 
(ก) จดัส่งและด าเนินการใหต้วัแทนขายหรอืรบัซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผูท้ีส่นใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน  
 
(ข) จดัท าหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัทุกรอบปีบญัชแีละจดัส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี 
 
(24) ชีแ้จงและด าเนินการใหต้วัแทนขายหรอืรบัซือ้คนื ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบใน
กรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
 
(25) ด าเนินการยกเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลกิโครงการจดัการ
กองทุนรวม"  
 
(26) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วตัถุประสงคข์องโครงการ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  



ONE-COMPLEX3Y1  4 

 
(27) ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆ ตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิ
ต่อไป ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทั
จดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2544-3935-7  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนรวม รบัเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนรวมจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และ
ด าเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัยเ์งนิไดจ้ากการจ าหน่าย
หรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์และเงนิอื่นใดของกองทุนรวม และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุน
รวม  
 
(2) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม
ตลอดจนรบัช าระหรอืช าระราคาคา่หลกัทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ เมือ่เหน็วา่มหีลกัฐาน
ถูกตอ้งแลว้  
 
(3) จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนรวม เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ การรบั
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เงนิปันผล และดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครอง
หลกัทรพัยข์องกองทุนรวม โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ รบั หรอืจ่ายเงนิตามสทิธนิัน้ๆ ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นหนงัสอืถงึสถานะของหลกัทรพัยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
ท าการปิดโอนในชือ่ของกองทุนรวม เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  
 
(6) จดัท ารายงาน ดงัต่อไปนี้  
 
(ก) รายงานรายละเอยีดการรบัจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายและ
ค านวณดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้ม)ี  
 
(ข) รายงานเป็นรายวนัเกีย่วกบัเงนิลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของ
หลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้ค านวณดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้ม)ี  
(ค) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้คา่ซือ้หลกัทรพัยแ์ละลูกหนี้คา่ขายหลกัทรพัย์  
 
(7) รบัรองความถูกตอ้ง ในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนื และราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้
และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง เมือ่เหน็วา่ถูกตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีดงันี้  
 
(ก) บรษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมได้
อยา่งสมเหตุสมผล  
 
(ข) บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยดุ
รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้หากเหน็วา่มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอืไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสมหรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(ค) บรษิทัจดัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  
 
(9) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนรวมของบรษิทัจดัการเพือ่ประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีและส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชนีัน้  
 
(10) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม ภายใต ้มาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยเครง่ครดั หากบรษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามใหแ้จง้บรษิทัจดัการโดยทนัท ี
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืไมป่ฏบิตัหิน้าที่
ตามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวโดยละเอยีด และส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว  
 
(11) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใหเ้รยีกรอ้ง
จากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  
 
(12) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(13) ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทุนรวม เมือ่เลกิกองทุนรวมแลว้ หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมือ่ผูช้ าระบญัชไีดจ้ด
ทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไมส่ิน้สุด ผูด้แูล
ผลประโยชน์จะปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้  
 
(ก) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวม  
 
(ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ กองทุน
รวม ผูด้แูลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  
 
(14) รบัรองผลการนบัมต ิในกรณีทีม่ตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการ  
 
(15) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
 
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ใน
หนงัสอืเพือ่รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมด่ าเนินการขอมต ิให้
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

(1) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ไมป่ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คูส่ญัญาอกี
ฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจดัการกองทุนรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ ไมป่ระสงคจ์ะ
รบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้สิน้ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรอืก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
ผูด้แูลผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญา
ฉบบันี้ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนงัสอืไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัใินการเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการขอ
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อนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั  
 
ทัง้นี้ การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าไดต้่อเมือ่
ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่9 ถนนรชัดาภเิษก  
กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2544-3935-7 และที ่ 
บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) และที ่ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และที ่ 
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ  

 
 
3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์
0-2642-6172-4  

ชือ่ : นาย สชุาต ิพานิชยเ์จรญิ  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์
0-2642-6172-4  

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  
ทีอ่ยู ่:  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2642-6172-4 
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ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ 
ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2642-6172-4  

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ 
ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2642-6172-4 
 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
4. นำยทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
5. ผูจ้ดัจ ำหน่ำย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมิไดท้ี่ www.one-asset.com 
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สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืมสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
 
(1) ไดร้บัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรอื คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการสัง่ซือ้ ค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(4) รบัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(5) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  
(6) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุนหรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(7) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  
 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 
7. ผูด้แูลสภำพคล่อง (Market Maker) (เฉพำะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรำยใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพำะกอง ETF) (เฉพำะรำยท่ีไม่ได้เป็นผูด้แูลสภำพคล่อง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
9. ท่ีปรึกษำ :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน :  
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ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

บรษิทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุนของ
บรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพือ่ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี 
เพือ่ใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะ
ไมม่อี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9.2.ทีป่รกึษากองทุน :  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ไดร้บัคา่ธรรมเนียมทีป่รกึษากองทุนในอตัราตามทีก่ าหนด  
 
หน้าทีข่องทีป่รกึษากองทุน  
(1) ใหข้อ้มลูและค าแนะน าเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม ตลาดทุน ตลาดเงนิ และหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศที่
กองทุนลงทุน โดยหารอืรว่มกบับรษิทัจดัการ  
 
(2) แจง้ขอ้มลูและขา่วสารทีส่ าคญัของสภาวะตลาดการเงนิต่างประเทศทีส่ าคญัและมผีลต่อการลงทุนของกองทุนให้  
บรษิทัจดัการทราบอยา่งสม ่าเสมอ  
 
(3) ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าต่างๆ แก่บรษิทัจดัการส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ  
 
(4) ทีป่รกึษากองทุน ตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบักองทุนรวมและขอ้มลูอื่นๆ ทีไ่ดล้่วงรูม้าเป็นความลบั และจะไม่
เปิดเผยใหบุ้คคลใดๆ ทราบเวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรอืโดยความยนิยอมของบรษิทัจดัการ
เพือ่ประโยชน์  
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
(5) ทีป่รกึษากองทุนจะไมก่ระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎเกณฑใ์นเรือ่งดงักล่าวทีจ่ะมขีึน้ในภายหลงัอยา่งเครง่ครดั  
 
ทัง้นี้ ทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจการตดัสนิใจในการจดัการกองทุน ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืการ
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จดัการดา้นอื่นใดกต็าม  
 
หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

บรษิทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษาการลงทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุนของ  
บรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพือ่ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี เพือ่ใหก้ารลงทุน
ของกองทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษาการลงทุนจะไม่มอี านาจ
ควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้  
ทีป่รกึษาการลงทุนใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
13. สิทธิหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
 
13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล เนื่องจากกองทุนไมม่นีโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13. “เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอน
หน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 
“เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ โดยเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 
 
ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) 
ตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนทีเ่กนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

  
 
 
13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัหลกัทรพัยห์รอืเงนิคนืหากกองทุนรวมตอ้งเลกิไป โดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ผีูช้ าระ
บญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผูช้ าระบญัชโีดยจะไดด้ าเนินการใหม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิของ
โครงการ ช าระภาระหนี้สนิของโครงการ และแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย ลงทุนเฉลีย่ตามจ านวนหน่วยลงทุนทีข่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดในขณะทีเ่ลกิกองทุนรวม  
 
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบ 6 เดอืน 

 
13.8. อื่น ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้
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ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 
- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนเปิด วรรณ คอมเพลก็ซ ์รเีทริน์ 3Y1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะ
ด าเนินตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ ั

(1) ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชือ่ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเพือ่จดัส่งใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
 
(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ดงันัน้ บรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีส่่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสดุ
เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้
ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่แรกใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ
ปันผล (ถา้ม)ี  
 
(3) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนได ้ 
 
อนึ่ง ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
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ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพือ่ส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งใหก้บัผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไดภ้ายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ ก าหนด และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขใน
การออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่อืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม และไมถ่อืวา่เป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
 
15. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
16. วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ส่วนที ่1 การด าเนินการเมือ่มกีารผดินดัช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนี้ไดห้รอืเมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนนัน้ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 
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การด าเนินการ 
ของบรษิทัจดัการ 

กรณีกองทุนทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่
ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ 

กรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตรา
สารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ

เรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้
ได(้1)หรอืเมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่
บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่
ตราสารทีล่งทุนโดยมนียัส าคญัต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่
สมเหตุสมผล(2) 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิ
อื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

1.1ผูถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยณ วนัทีบ่รษิทัจดัการบนัทกึ
มลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น
ศูนย ์เวน้แต่บรษิทัจดัการด าเนินการตาม 
1.2 ก่อนแลว้ 

  

1.2อาจก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยทุก
รายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วย ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระ
หนี้เป็นผูม้สีทิธไิดก้ไ็ดห้รอืเมือ่
ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที ่บรษิทัจดัการ
พจิารณาแลว้เหน็วา่ตราสารที่
ลงทุนนัน้ประสบปัญหาขาด 

สภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถ
จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่
สมเหตุสมผล 

2. การแจง้ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้ง เงนิ
ส ารอง (ถา้ม)ี และวนัที ่บรษิทัจดัการ บนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
เป็น ศนูย ์หรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ ทราบถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที ่บรษิทัจดัการ บนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ 

3. การจดัใหม้ขีอ้มลู จดัใหม้ขีอ้มลูตาม2. ไวท้ีส่ านกังานใหญ่ 
ส านกังานสาขาของบรษิทัจดัการ และ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย
ของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการแจง้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ 
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(1) บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทุน 

(2) บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทุนในกรณีทีพ่จิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและ
สมเหตุสมผลว่า ตราสารทีก่องทุนลงทุนโดยมนียัส าคญัต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรอืไม่
สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี้ 
โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดม้กีารก าหนดผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตาม 1. 
บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทุนไดต้่อเมือ่มกีารด าเนินการดงันี้ 

(1)  ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นไวใ้นขอ้ผกูพนั 

(2)  ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดย
ด าเนินการดงันี้ 
(2.1) ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น มลูคา่ของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย เชน่ คา่ใชจ้่ายในการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ คา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ และ
คา่ใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 
(2.3) จดัใหม้หีรอืจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซึง่แสดงใหเ้หน็ไดว้า่มกีารผดินดัช าระหนี้เกดิขึน้ 

(2.3.2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษิทัจดัการจดัท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้หรอืขอ้เทจ็จรงิที ่บลจ. พจิารณาแลว้เหน็วา่ตราสารทีล่งทุนนัน้
ขาดสภาพคล่อง หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล 

  

ส่วนที ่2 การด าเนินการเมือ่บรษิทัจดัการไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นเพือ่กองทุน 

กำรด ำเนินกำร รำยละเอียด 
1. แจง้ขอ้มลูต่อส านกังานภายใน 15 วนัท าการนบั
แต่วนัทีไ่ดร้บัทรพัยส์นิมา 

ขอ้มลูดงันี้ 
ประเภท จ านวน และชือ่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้ง วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบั
ช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น พรอ้มทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโดยมสีาระส าคญัอยา่งน้อยเกีย่วกบั
ทรพัยส์นิดงักล่าว มลูคา่ทรพัยส์นิ คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระ
หนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 
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2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการไดแ้จง้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลา≥30 วนั 

2.1 จดัใหม้รีายละเอยีดตาม 1. ไวท้ีส่ านกังานใหญ่และ
ส านกังานสาขาของ บรษิทัจดัการ ตลอดจนสถานทีต่ดิต่อทุก
แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน 

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 
แลว้ ใหบ้รษิทัจดัการระบุไวใ้นการประกาศNAV และมลูคา่
หน่วยในครัง้ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัทรพัยส์นินัน้มาว่ากองทุน
ไดร้บัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น ซึ่งผูล้งทุนสามารถขอดู
รายละเอยีดไดท้ีส่ านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบรษิทั
จดัการ โดยใหร้ะบุไวใ้นการประกาศดงักล่าวไมน้่อยกวา่ 3 
ครัง้ตดิต่อกนั 

3. ก าหนดราคาทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัมาจากการ
รบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

เพือ่ใชใ้นการค านวณNAV ของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ค านวณNAV ของกองทุนทีม่กีารรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

4.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที ่1 
บรษิทัจดัการตอ้งไมน่ าทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัยส์นิอื่นและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้มารวมค านวณNAV ของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บรษิทัจดัการตอ้งน า
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นมารวม
ค านวณNAV ของกองทุน 

5. ด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

5.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที ่1 
ใหบ้รษิทัจดัการ จ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดย
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณี
ทีผู่ถ้อืหน่วยทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทน
เงนิ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บรษิทัจดัการ ด าเนินการ
กบัทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น
ดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

5.2.1กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนนัน้สามารถลงทุน
ได ้
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บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพือ่เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนกไ็ด ้

5.2.2กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนนัน้ไมส่ามารถ
ลงทุนได ้

บรษิทัจดัการตอ้งจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็น
ส าคญั 

5.3 ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่าย
ทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นิดงักล่าวกไ็ด ้

5.4 ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ ใหบ้รษิทั
จดัการจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิด
ทีบ่รษิทัจดัการบนัทกึมลูคา่ตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็น
ศูนย ์ใหบ้รษิทัจดัการจ่ายจากเงนิส ารองรายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

6. คนืเงนิแก่ผูถ้อืหน่วยภายใน 45 วนันบัแต่วนัทีม่ ี
เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

6.1ใหบ้รษิทัจดัการเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นคนืในแต่ละครัง้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยตาม 1. ของส่วนที ่1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันบั
แต่วนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 

6.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่าย
ในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย บรษิทัจดัการอาจน าเงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยจะคุม้กบั
ภาระคา่ใชจ้่ายกไ็ด ้

หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัยส์นิอื่น 
จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้นัน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการ
เฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่น
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดงักล่าวมารวมค านวณเป็นNAV 
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ของกองทุนกไ็ดท้ัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงักล่าวได้
ต่อเมือ่ไดร้ะบุรายละเอยีดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้ 

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสาร
หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์หากต่อมาปรากฏวา่บรษิทั
จดัการไดร้บัช าระหนี้ตามตราสารหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
ดงักล่าวเป็นเงนิ ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม 6.1- 6.3 โดย
อนุโลม 

  

  

 
การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
 
17. กำรจดัท ำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดัในกำรโอนหน่วยลงทุน :  

 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดั
สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการ
จดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  
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18. ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน และข้อจ ำกดัในกำรใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ำมี) :  

 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไมเ่ท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไป
ตามและไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 
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(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่
ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้ม
ทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 
21. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมม่ ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 
22. กำรเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมในกรณีดงัต่อไปนี้ 
  
22.1.1. หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืมมีลูคา่หน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  
 
(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด หรอื  
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(2) มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 100 
ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุน  
 
(3) เมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ และการขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน  
 
(4) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินชว่งระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน
เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงนิ และการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  
  
ทัง้นี้ ความในขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดย
สุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทุนรวม
ยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
 
(5) เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ แต่ไม่
รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
 
22.1.2. เมือ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกระท าการ หรอื
งดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน  
 
22.1.3. เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน ที่
จ าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
22.1.4. ส านกังานอาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่  
บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดทีม่ถีิน่พ านักในไทยถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกนิกวา่หนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
22.1.5. เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมือ่
ส านกังานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุน  
 
22.1.6. ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการจดัการและ
ด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจดัการต่อไป  
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22.1.7 เมือ่กองทุนครบก าหนดอายโุครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า  
 

 
22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

22.2.1. การเลกิกองทุนรวมกรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) ยตุกิารรบัค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยตัง้แต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน 
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน โดยวธิกีารดงันี้ 
     ก. แจง้ผูถ้อืหน่วยทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลกัฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยได้ 
     ข. แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
     ค. แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน เพือ่
รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยใหผู้ถ้อืหน่วยโดยอตัโนมตัิ 
(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่
เกดิเหตุใหเ้ลกิกองทุน และเมือ่ไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทุน 
 
22.2.2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทุนล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ 
      ก. แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 
      ข. แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเรือ่งดงักล่าวก่อนวนัเลกิกองทุนเป็น
เวลาไมน้่อยกว่า 5 วนัท าการ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภท
ออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุน 
  
 
23. กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
เพือ่ท าหน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยูต่ามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  
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เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการ
โอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนด หรอืจะก าหนดต่อไป 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม   
 


