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ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนิยำม :  

โครงกำร  หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชยีล อินสตรูเมนท์ 
ฟันด์ 3M3 ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย 
 
(ONE ENHANCED FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 3M3 NOT 
FOR RETAIL INVESTORS: ONE-ENHANCED3M3) 

กองทุน/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด ์3M3 
ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย  

หน่วยลงทุน  หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรู
เมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย  

บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนื  หมำยถึง บุคคลหรือนิติบุคคลทีบ่ริษัทจัดกำรมอบหมำยใหท้ ำหน้ำที่ขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน  หมำยถึง ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 เดือน ถัดจำกวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนครั้ง
ล่ำสุด โดยบริษัทจัดกำรจะแจง้วนัท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็น
กองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ ภำยใน 15 วัน หลังจำก
วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนครัง้ล่ำสุด โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ
บริษัทจัดกำร  สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมำยถึง ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 

นำยทะเบียนหนว่ยลงทุน  หมำยถึง บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  
  

มูลค่ำหน่วยลงทุน  หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธหิำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
เมื่อส้ินวันท ำกำรที่ค ำนวณ  

ผู้ลงทุนที่มใิช่รำยย่อย  หมำยถึง ผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที่ กจ.9/2555 ว่ำด้วยกำรก ำหนดบท
นิยำมผู้ลงทุนสถำบันและผู้ลงทนุรำยใหญ่ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิ หรือ
ประกำศอื่นใดที่ก ำหนดเพิ่มเตมิในอนำคต 

ผู้มีเงินลงทุนสูง หมำยถึง ผู้ที่จะลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแตห่้ำแสนบำท
ขึ้นไป (Initial Mininimun Subscription) 

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ หมำยถึง สัญลักษณ์ที่ใชใ้นกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 

อันดับที่สำมำรถลงทุนได้  หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่แต่ละสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับกำร
ยอมรับจำกส ำนักงำน ก ำหนดวำ่เป็นอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ผู้ลงทุน
สำมำรถลงทุนได้ 



ONE-ENHANCED3M3  2 

บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัททีม่ีหลักทรพัย์ที่ได้รบักำรจดทะเบียนหรือได้รับอนุญำตใหท้ ำกำร
ซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลำดหลักทรัพย์  หมำยถึง ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน บวกค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทุน (ถ้ำมี)  

รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 

แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องโดย
แก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้แต่วันที่รำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงปัจจบุัน  

กำรชดเชยรำคำ  หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มี
รำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง หรอืกำรจ่ำยเงินซ่ึงมีมูลค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำง
ของรำคำหนว่ยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับรำคำหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องแทนกำร
เพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุน  

บริษัทย่อย  หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม โดย
พิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมทีม่กีำรจัดท ำและเปิดเผยล่ำสุด ทั้งนี้ หำกไม่
มีงบกำรเงินรวมให้พจิำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ปรำกฎในบญัชี
รำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด  

กลุ่มกิจกำร หมำยถึง บริษัทใหญ่ และบริษทัย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่สภำวิชำชพีก ำหนด
เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม  

กิจกำร  หมำยถึง บริษัททีม่ีหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษทัทีม่ีหลักทรัพย์
ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือบริษทัมหำชน จ ำกัด  

สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย  หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฏหมำยว่ำด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมืของสถำบัน
กำรเงิน  

สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกีย่วเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจดทะเบียน
กับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อท ำกำรส่งเสริม
และพัฒนำธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน  

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย ์ 

ตรำสำร Basel III หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำย
ไทยหรือต่ำงประเทศ ทีม่ีกำรอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลสถำบัน
กำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  

หน่วย CIS หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บังคับประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำร กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
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2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

benchmark  หมำยถึง ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีกำร
เผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน
นั้น  

credit rating หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จัดท ำโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ  

derivatives  หมำยถึง สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

group limit หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณรวมกัน  

IOSCO หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  

product limit หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรพัย์สินตัวชี้วัดของกองทุน 
ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ทีม่ีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
และสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนั้น  

credit rating หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จัดท ำโดย Credit Rating Agency ซึ่งเป็นกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ  

derivatives  หมำยถึง สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

group limit  หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอัตรำส่วนกำร
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณรวมกัน  

IOSCO  หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  

product limit หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภททรพัย์สิน 

CRA หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบัควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน เว้นแต่ทีก่ ำหนดไว้เป็นกำร เฉพำะในภำคผนวก 
5 ส่วนที่ 5  

concentration limit  หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรทีล่งทุน  

counterparty limit  หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คู่สัญญำ  

investment grade credit rating  หมำยถึง Credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้  

international scale  หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดท ำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทยีบระหว่ำง
ประเทศ  
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issue rating หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  

issuer rating หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สัญญำ  

single entity limit หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ  

SIP หมำยถึง Specific Investment Products  

NAV  หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิ(Net Asset Value)  

underlying หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้งอิง  

derivatives on organized 
exchange 

หมำยถึง derivatives ที่ซื้อขำยในศูนย์ซื้อขำย derivatives  

OTC derivatives หมำยถึง derivatives ซึ่งซื้อขำยนอกศูนยซ์ื้อขำย derivatives  

WFE  หมำยถึง World Federation of Exchanges  

regulated market  หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จัดช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผูค้้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำ
ต่อรองซื้อขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกีย่วกับ
ตรำสำรน้ัน โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของทำงกำร
หรือหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำที่ก ำกับดูแลด้ำนหลักทรัพยห์รือตรำสำรที่มี
ลักษณะท ำนองเดียวกับหลักทรพัย ์

reverse repo  หมำยถึง ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  

securities lending หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยมืหลักทรัพย ์ 

แบบ filing หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรพัย์ 

ฐำนะกำรลงทุนสุทธิ  
(net exposure)   

 มูลค่ำกำรลงทุนสุทธใินทรัพย์สินไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำทีใ่ห้ผลตอบแทนโดยอ้ำงองิอยู่กับ
ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมคีวำมเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงนิ
ฝำก 

 ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับ
เงินฝำก  
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตร
และสหกรณ์กำรเกษตร 
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสนิ 
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มติพิเศษ  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้ำร่วมประชมุและมสิีทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมตแิละมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้ำงมำก  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชยีล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ำมขำยผู้
ลงทุนรำยย่อย  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :  ONE ENHANCED FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 3M3 NOT FOR 
RETAIL INVESTORS  
 
1.3. ชื่อย่อ :  ONE-ENHANCED3M3  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครั้ง  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยุโครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยุโครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อำยุโครงกำรถงึวันที่ (กรณีก ำหนดอำยุเป็นชว่งเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :  

1.10. ลักษณะโครงกำร :  กองทุนรวมที่เสนอขำยผู้ลงทุนทีม่ิใช่รำยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง  
 
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำทีต่รำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่
เสนอขำย :  
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2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 1,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร) :  
ในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก สำมำรถเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกิน 
150 ล้ำนบำท  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเพิ่มเงินทุนโครงกำร และ/หรือวงเงินที่บริษัทจัดกำรได้รับจัดสรรขึ้น กรณีที่
บริษัทจัดกำรลงทุนในต่ำงประเทศจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงำนภำครัฐอื่นใดที่เก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำเพิม่จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หำกบริษัทจัดกำรพจิำรณำเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูถ้ือหนว่ยลงทุนและกองทุน โดยถือ
ว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งกำรเพิม่จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหนว่ยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหนว่ยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรส่ังซื้อครั้งแรก : 500,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.7. มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรส่ังซื้อครั้งถัดไป : 500,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.8. มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรส่ังขำยคืน : ไม่ก ำหนด  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ำของกำรส่ังขำยคืน : ไม่ก ำหนด  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ ำ : ไม่ก ำหนด  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ ำ : 100 หน่วย  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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3. วัตถุประสงคข์องโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลักษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอัตรำส่วนกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่จะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงคข์องโครงกำร :  

เพื่อเป็นกำรระดมเงินออมจำกผูล้งทุนที่มใิช่รำยย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง เพื่อน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตรำสำรทำง
กำรเงินต่ำงๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงโอกำสผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมเส่ียง  
 
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม :  ผสม  
 
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทนุแบบผสม : 
 
- ตรำสำรหนี้ : ไม่ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและตำ่งประเทศ  
กำรก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : ก ำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV  
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน  ล้ำนเหรียญ  
และมีนโยบำยลดหรือป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนทัง้หมดทีม่ีอยู่ 
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

กองทุนอำจกู้ยมืหรือท ำธุรกรรมขำยโดยมีสัญญำซื้อคืนในนำมกองทุนได้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทนุในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเส่ียง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรทีม่ีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์กำรบรหิำรกองทุน (Management Style) :  มีกลยทุธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้ำงองิ (Benchmark) :   

หมำยเหตุ: 



ONE-ENHANCED3M3  8 

กองทุนไม่สำมำรถเปิดเผยดัชนีเทียบวัดผลตอบแทนกองทุนได้เนื่องจำกไมม่ีดชันีเทียบวัดที่เหมำะสมส ำหรับพันธบัตร
ของประเทศที่ลงทุน ซึ่งกำรไม่เปิดเผยดัชนีเทียบวัดดังกล่ำวไมไ่ด้ส่งผลกระทบต่อกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
เน่ืองจำกกองทุนถือครองตรำสำรจนครบก ำหนดอำยุโครงกำร (Buy and Hold) 
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตวัชี้วัดในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่
ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนด โดยบริษทัจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
ชัดเจนถึงวันทีม่ีกำรเปล่ียนตัวชีว้ัด ค ำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในกำรเปล่ียนตวัชีว้ัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลง
ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้  

 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัท
จัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงตวัชีว้ัดในกำรใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชี้วัด
ไม่ได้จัดท ำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิทับริษัทจัดกำรจะแจง้กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษทัจัดกำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลกำรตัดสินใจลงทุนได้  

3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมที่มีควำมเส่ียงสูงหรอืมีควำมซับซ้อน 
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ : 
กองทุนมีนโยบำยลงทุนในพันธบัตรหรือตรำสำรแห่งหนี้ทีม่ีคุณภำพและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมที่เสนอขำยใน
ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศกองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่มอีันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้(Non–
Investment Grade) และตรำสำรหนี้ที่ไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities) นอกจำกนี้ กองทุน
อำจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินอ่ืนหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยก.ล.ต.และกองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในพันธบตัรหรือตรำสำรแห่งหนี้ที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ 
79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในพันธบตัรหรือตรำสำรแห่งหนี้ที่เสนอขำย
ในต่ำงประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพือ่ลดหรือป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนทั้งหมด 
(Fully Hedge)  
 
กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อลดควำมเส่ียง (Hedging) ด้ำนอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Note) แต่อำจพจิำรณำลงทุนในตรำสำรที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำ
สำรจำกสถำบันจัดอันดับควำมนำ่เชื่อถือที่ได้รับกำรยอมรับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อยู่ในอันดับที่สำมำรถ
ลงทุนได้ (Investment Grade)โดยในกรณีที่ตรำสำรดังกล่ำวเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ(Subordinated Debt) ตัวตรำสำรน้ัน
จะต้องได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment 
Grade) เท่ำนั้น  
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อน่ึงในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบง่ประเภทของกองทุนให้บรษิัท
จัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เปน็ไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแตว่ันที่
สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเว้นแตบ่ริษัทจัดกำรจะได้รบัมตจิำกผู้ถือหนว่ยลงทุน
ให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  
 
ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจัดกำรอำจไม่นับช่วง
ระยะเวลำดังนี้รวมดว้ยก็ได้ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส ำคัญ 
  
(ก) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแตว่ันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
  
(ข) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
  
(ค) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเน่ืองจำกได้รับค ำส่ังขำยคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
หรือมีกำรโอนย้ำยกองทุนจ ำนวนมำก หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท ำกำร 
  
ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรำกฎว่ำไมม่ีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำร และด ำเนินกำรตำมวิธีกำร
ที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจัดกำรตอ่ไป  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในตำ่งประเทศ :  

ลงทุนไม่เกินกว่ำร้อยละ 79 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิ 
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือหำดอกผล
โดยวธิีอื่นอย่ำงใด ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน
จะได้มีประกำศแก้ไขหรือเพิม่เตมิ หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสำมำรถลงทุนได้เพิม่เตมิในอนำคตอีกด้วย 
  

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก ่ 
    1.1 ตรำสำรหนี ้ 
        (1) พันธบัตร      
        (2) ตั๋วเงินคลัง      
        (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ และหุ้นกู้อนุพันธ ์และตรำสำร Basel III)      
        (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)      
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        (5) ตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N)      
        (6) ใบส ำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซื้อหุ้นกู ้     
        (7) ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู ้     
        (8) ตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ำม (1) - (7) ตำมที่ส ำนักงำนก.ล.ต. ก ำหนด
เพิ่มเติม         
  
2.  คุณสมบัติของตรำสำรและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน 

ทรัพย์สินที่บริษทัจัดกำรจะสำมำรถลงทุนได้ตำมข้อ1. ต้องมีคณุสมบัติของตรำสำรตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถว้น ดังนี้. 

    2.1  ไม่มีข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ท ำใหผู้้ลงทุนมภีำระผูกพนัมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร 

    2.2  สำมำรถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปล่ียนมือ แต่กองทุนได้
ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวธิีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถ
ขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้) 

    2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกบัตรำสำรที่บริษัทจัดกำร สำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีข้อมูลรำคำที่สะท้อนมูลค่ำยุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่ำวต้องอ้ำงองิจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่ง
จัดท ำตำมหลักวชิำกำรอันเป็นทีย่อมรับในระดับสำกล 
    2.4 ในกรณีที่เป็นกำรลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรค้ำ ตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังกลำ่วต้องมีกำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
         2.4.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
         2.4.2 ธนำคำรออมสิน  
         2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
         2.4.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
         2.4.5 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.4.6 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
         2.4.7 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
         2.4.8 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศทีม่ีลักษณะท ำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7  
 
ทั้งนี้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดงักล่ำวต้องเป็นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สั่งจ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ ทั้งจ ำนวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงนิด้วย  

  

ส่วนที ่2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วยProperty 

กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใตบ้ังคับกฎหมำยไทย ต้องมีคณุสมบัติและหลักเกณฑใ์นกำรลงทุนดังนี้ 

1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไปในส่วน
ที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2.  ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหนว่ย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี้  
(ไม่ใช้กบักำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  

2.1. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ 
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2.2. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุน 

2.3. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit 
ส ำหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Product (SIP) ของกองทุน 

2.4. มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน 

  

ส่วนที ่3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังนี ้
1.  ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกจิสถำบันกำรเงิน  
2.  ธนำคำรออมสิน  
3.  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4.  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.  บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย  
6.  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8.  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9.  สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
10.  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำมส่วนที่ 3 ข้อ 1. - 9. 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมสีัญญำขำยคืน (reverse repo) 
กำรลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้
1.  คู่สัญญำ ต้องเป็นนิติบคุคลดังนี้ที่สำมำรถเข้ำเป็นคู่สัญญำใน reverse repo ได้ตำมกฎหมำยไทย 
1.1  ธนำคำรพำณิชย ์
1.2  บริษัทเงินทุน 
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.4  บริษัทหลักทรัพย ์
1.5  บริษัทประกันภยั 
1.6  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นิติบุคคลทีม่ีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น 
1.9  ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกจิตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
  
2.  ตรำสำรที่ใชใ้นกำรท ำ reverse repo ต้องเป็นตรำสำรดังนี ้

2.1  ตรำสำรภำครัฐไทย 

2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงนิ บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มี
กฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น เป็นผูม้ีภำระผูกพัน ซ่ึงมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี ำหนดวันใช้เงินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว 
และเป็นตั๋วทีถ่ึงก ำหนดใช้เงินเมือ่ทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
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2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงนิ ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ credit rating ที่ได้มำ
จำกกำรจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

2.5  ตรำสำรหนี้ซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหนี้ หรือที่มขี้อมูลรำคำที่น่ำเชื่อถือ
และอ้ำงอิงได้ซ่ึงมีกำรเปิดเผยตอ่สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดังกล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้

2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่ำวตำมที่สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA) ได้เปรียบเทยีบไว ้ 

2.5.2  มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตรำสำรหนี้ซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหนี้ หรือที่มีข้อมูลรำคำที่
น่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซ่ึงมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี้ดังกล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ดังนี ้

2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่ำวตำมที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2  มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพย์สินอ่ืนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 
  
3.  ระยะเวลำกำรรับช ำระหนีข้อง reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
  
4.  ข้อก ำหนดเพิ่มเตมิทีบ่ริษัทจดักำร ต้องปฏิบัติส ำหรับกำรลงทุนใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สัญญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2  ห้ำมน ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื้อไปขำยหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้ำลักษณะดังนี้ 

        4.2.1. เป็นกำรขำยหรือโอนตำมข้อก ำหนดใน reverse repo ดังกล่ำว 

        4.2.2. เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรกู้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวมและ 
กำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญำ ต้องมมีูลค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำร
ดังนี ้ 
มูลค่ำของหลักทรัพยห์รือตรำสำรที่ซื้อ > (รำคำซ้ือ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ รำคำซื้อ = รำคำที่กองทุนช ำระให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นค่ำซ้ือหลักทรัพย์ หรือตรำสำรตำม reverse repo  

4.4  กำรด ำรงมูลค่ำของหลักทรพัย์หรือตรำสำรที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้ 

        4.4.1. มูลค่ำของหลักทรพัย์หรือตรำสำรที่ซื้อ > (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate)) 

        4.4.2. ในกรณีที่มูลค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1. บริษัทจัดกำรต้อง
เรียกให้คู่สัญญำโอนกรรมสิทธิใ์นเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่สำมำรถใช้ในกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 
เพื่อใหมู้ลค่ำรวมของหลักทรัพยห์รือตรำสำรที่ซื้อและทรัพย์สินทีโ่อนมำดังกล่ำวเป็นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำว ภำยในวัน
ท ำกำรถัดจำกวันที่มูลค่ำหลักทรพัย์หรือตรำสำรที่ซื้อลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1. เว้นแต่เป็นกรณีตำม 4.4.3. 
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        4.4.3. ในกรณีที่ผลลัพธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่ำ
น้อยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซื้อ 
แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ และมีกำรก ำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในสัญญำซึ่งได้ก ำหนดโดยพจิำรณำถึงปัจจัยควำมเส่ียง
ของคู่สัญญำ (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดกำรจะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้
4.5  กำรค ำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้ค ำนวณดังนี ้

       4.5.1  ค ำนวณจำกรำคำซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รับจำก reverse repo จนถึงวันทีม่ีกำรค ำนวณ  

       4.5.2  ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่สัญญำรำยเดียวกันและมขี้อตกลงก ำหนดให้สำมำรถบงัคับช ำระหนี้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จำกหลักทรัพยห์รือ
ตรำสำรที่ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่อนตำม 4.4.2 (ถ้ำมี) ของธุรกรรมทีเ่กิดจำก reverse repo รำยกำรอ่ืนได้ 
4.6  discount rate ที่น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ต้องเป็นกำรก ำหนดขึ้นโดยค ำนึงถึงปจัจยัควำมเส่ียงของคู่สัญญำ 
หลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซื้อแล้ว 
  
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending)  
ตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี้ 
1.  คู่สัญญำ ต้องมีคู่สัญญำอีกฝำ่ยหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทกิจกำรกำรยมืและ
ให้ยมืหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญำดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตัวแทน
ของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สำมำรถประกอบธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย 
    1.1  ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL 
    1.2  ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
    1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
    1.4  ธนำคำรเพื่อกำรน ำเข้ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย 
    1.5  ธนำคำรพำณิชย ์
    1.6  บริษัทเงินทุน 
    1.7  บริษัทหลักทรัพย ์
    1.8  บริษัทประกันชีวติ 
    1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีูลค่ำทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรำยตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป 
    1.10  กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร 
    1.11  นิติบุคคลอ่ืนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเตมิ 
  
2.  หลักทรัพย์ทีใ่หย้ืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพยข์องศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ท ำหนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์   
  
3.  กำรวำงหรือเรียกหลักประกนั  บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังนี้ 
    3.1  ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผู้ยมืเพื่อเป็นประกันกำรใหย้ืมหลักทรพัย์ โดยต้อเป็น
หลักประกันดังนี้  
        3.1.1. เงินสด 
        3.1.2. ตรำสำรภำครัฐไทย 
        3.1.3. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มภีำระผูกพัน  
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        3.1.4. ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวันใช้เงินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั๋วและเป็นตัว๋ที่ถงึก ำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
        3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน ทีม่ีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ดังนี ้
                3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
                3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
        3.1.6. ตรำสำรหนี้ทีม่ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
        3.1.7. หนังสือค้ ำประกันที่ธนำคำรพำณิชย์ เป็นผู้ออกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกันกำรคนืหลักทรัพยใ์หแ้ก่
กองทุน  
        3.1.8. หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรำยชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำ
สำรทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่ำวไม่ได ้
        3.1.9. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund: MMF) 
3.2  ด ำเนินกำรให้กองทุนมีกรรมสิทธิห์รือครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวธิีอื่นซึ่งจะมีผลให้ 
บรษิัทจัดกำรสำมำรถบังคับช ำระหนี้เอำจำกหลักประกันดังกล่ำวได้โดยพลัน 
3.3  ห้ำมน ำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำให้ไม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกัน
นั้นได้ เว้นแต่เป็นกำรบังคับช ำระหนี้ตำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยมืหลักทรัพย์ นั้นเอง 
3.4  ด ำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ ส้ินวัน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ให้ยมื 
3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงนิสด ให้น ำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรพัย์สินดังนี้ 
        3.5.1. เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์ หรือธนำคำรทีม่ีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น  
        3.5.2. บัตรเงินฝำก หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงินดังนี ้
                3.5.2.1.  บัตรเงินฝำก หรือ ตัว๋สัญญำใช้เงิน ที่ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรอืธนำคำรที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตัง้ขึ้น เป็นผูม้ีภำระผูกพัน 
                3.5.2.2.  ตั๋วสัญญำใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี ำหนดวันใช้เงินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น 
                3.5.2.3.  ตั๋วสัญญำใช้เงินทีม่ีอำยไุม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี้ 
                            3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
                            3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
        3.5.3. ตรำสำรภำครัฐไทย 
        3.5.4. reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย 

  
4.  ลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำ ให้ใช้สัญญำที่มีลักษณะและสำระส ำคัญของสัญญำตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยว์่ำด้วยข้อก ำหนดเก่ียวกับระบบงำน สัญญำยืมและใหย้ืม
หลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ยมืหลักทรัพย์ 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (derivatives)  
ตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุนดังนี ้
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1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็นคู่สัญญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงดังนี ้
1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมข้อ 1.1 (ในส่วนที่1) 
1.2  อัตรำดอกเบี้ย 
1.3  อัตรำแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  underlying อื่นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้องเป็นรำคำปัจจบุัน(spot price) 
หรือรำคำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ทั้งนี้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดังกล่ำว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย 
  
2.  เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
    2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเก่ียวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำง
ชัดเจนในโครงกำร 
    2.2  เป็นกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
            2.2.1. derivatives on organized exchange 
            2.2.2. OTC derivatives ดังนี ้
                    2.2.2.1.  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นธนำคำรพำณิชย์ 
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น ตวัแทนซื้อขำย derivatives หรือผู้ค้ำ derivatives 
                    2.2.2.2.  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยหนว่ยงำนก ำกับดูแลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
    2.3  ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนี้ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำเมือ่ derivatives ส้ินสุดลง สินค้ำนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้ำที่ส่งมอบสินค้ำน้ันก็ตำม 
  
3.  หลักเกณฑ์กำรจัดให้มทีรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผูกพัน (cover rule)  
บริษัทจัดกำรต้องจัดใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพยีงพอตอ่ภำระที่กองทุนอำจ
ต้องช ำระหนี้ตำมข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต.ก ำหนด 
  
4.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส ำหรับกำรลงทุนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเส่ียง  
ในกรณีที่ บริษัทจัดกำรลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินทีจ่ะลดควำมเส่ียง กำรลงทุนใน 
derivatives ดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส ำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดกำรต้องจัดใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
    5.1  ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่ค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที ่15 และ
วันสุดท้ำยของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่ำวเป็นวันหยดุท ำกำรของ บรษิัทจัดกำรใหค้ ำนวณและแจง้มูลค่ำ
ยุติธรรมภำยในวันท ำกำรถัดไป 
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    5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคัญ ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบทันท ี
    5.3  คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่ยินยอมใหม้ีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้ 

 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธิีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรพัย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวธิีอื่นอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด
ดังต่อไปนี  ้ เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมี
ประกำศแก้ไขหรือเพิม่เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ กำร
ลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในตำ่งประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดงักล่ำวต้องเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสัญญำในประเทศ
ที่มีหนว่ยงำนก ำกับดูแลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซื้อขำยใน
ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ต่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE หรอืเป็นตรำสำรของบริษัทที่จัดตั้ง และเสนอขำยใน GMS 

ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก ่ 
    1.1 ตรำสำรหนี ้ 
        (1) พันธบัตร      
        (2) ตั๋วเงินคลัง      
        (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ และหุ้นกู้อนุพันธ ์และตรำสำร Basel III)      
        (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)      
        (5) ตั๋วสัญญำใช้เงิน (P/N)      
        (6) ใบส ำคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซื้อหุ้นกู ้     
        (7) ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู ้     
        (8) ตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ำม (1) - (7) ตำมที่ส ำนักงำนก.ล.ต. ก ำหนด
เพิ่มเติม         
 
2.  คุณสมบัติของตรำสำรและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุน 

ทรัพย์สินที่บริษทัจัดกำรจะสำมำรถลงทุนได้ตำมข้อ1. ต้องมีคณุสมบัติของตรำสำรตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถว้น ดังนี ้

2.1  ไมม่ีรข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขที่ท ำให้ผู้ลงทุนมภีำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร 

2.2  สำมำรถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน ตรำสำรที่มีสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง ทีม่ี
เงื่อนไขห้ำมเปล่ียนมือ แต่กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธกีำรที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่บริษัทจัดกำร สำมำรถเข้ำถงึได้เพื่อน ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสินใจลงทุนได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ และมขี้อมูลรำคำที่สะท้อนมูลค่ำยุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ ซึ่งจัดท ำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็นทีย่อมรบัในระดับสำกล 
2.4 ในกรณีที่เป็นกำรลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงนิ ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้กำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังกล่ำวตอ้งมีกำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
    2.4.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
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    2.4.2 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะท ำนองเดียวกบัผู้รับฝำกตำม 2.4.1  
 
ทั้งนี้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดงักล่ำวต้องเป็นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สั่งจ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ ทั้งจ ำนวนรวมถงึ
ดอกเบี้ย (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงนิด้วย  

 
ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย property 

 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใตบ้ังคับกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไปในส่วน
ที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
  
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี้ 
2.1. กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหนว่ยงำนต่ำงประเทศที่ก ำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และ
ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ (invested 
fund) ที่มีกำรซื้อขำยในตลำดซ้ือขำยหลักทรพัย์ต่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.2. CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ 
IOSCO 
2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องอยู่
ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดแูล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจัดกำรส ำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรำยย่อยของ
ประเทศนั้น  
  
3.  ประเทศที่ก ำกับดูแลกำรเสนอขำยหนว่ยดังกล่ำวมมีำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทุนอย่ำงเพยีงพอทั้งนี้ ตำมรำยชื่อ
ประเทศที่ส ำนักงำนก ำหนด 
  
4.  ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดังกล่ำวต้องมีกำรจ ำกัดกำรกู้ยืมไว้เฉพำะกรณี
มีเหตจุ ำเป็นในกำรบริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนั้น และมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี้ (ไมใ่ช้กับกำรลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง) 
4.1. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม(investing fund) สำมำรถลงทุนได้ใน
สัดส่วน มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่ำงประเทศนั้น 
4.2. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุนรวม(investing fund) นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่ำวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เปน็ SIP 
4.3. มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีค ำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit 
ส ำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวม (investing fund) นั้น 
4.4. มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวม(investing fund) นั้น 
  

ส่วนที ่3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังนี ้
1.  ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกจิสถำบันกำรเงิน  
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2.  ธนำคำรออมสิน  
3.  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4.  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.  บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย  
6.  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8.  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9.  สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
10.  สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะท ำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำมส่วนที่ 3 ข้อ 1. - 9. 
  
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ  
 
กำรลงทุนในธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่ำงประเทศ  
 
กำรลงทุนในธุรกรรมประเภทกำรให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) ต่ำงประเทศ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด    
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (derivatives)  
ให้เป็นไปตำมตำมหลักเกณฑ์กำรลงทุนดังนี้ 
1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็นคู่สัญญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำงดังนี ้
1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ตำมข้อ 1.1 (ในส่วนที่1) 
1.2  อัตรำดอกเบี้ย 
1.3  อัตรำแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  underlying อื่นตำมที่ส ำนักงำนก ำหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้องเป็นรำคำปัจจบุัน (spot price) 
หรือรำคำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (futures price) ทั้งนี้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันีดังกล่ำว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย 
  
2.  เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
    2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเก่ียวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำง
ชัดเจนในโครงกำร 
    2.2  เป็นกำรเข้ำเป็นคู่สัญญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
            2.2.1. derivatives on organized exchange 
            2.2.2. OTC derivatives ดังนี ้
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                    2.2.2.1.  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นธนำคำรพำณิชย์ 
ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึ้น ตวัแทนซื้อขำย derivatives หรือผู้ค้ำ derivatives 
                    2.2.2.2.  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดยหนว่ยงำนก ำกับดูแลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
    2.3  ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนี้ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำเมือ่ derivatives ส้ินสุดลง สินค้ำนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทุนสำมำรถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้ำที่ส่งมอบสินค้ำน้ันก็ตำม 
  
3.  หลักเกณฑ์กำรจัดให้มทีรัพยสิ์นที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผูกพัน (cover rule)  
บริษัทจัดกำรต้องจัดใหม้ีทรพัย์สนิของกองทุนทีม่ีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพยีงพอตอ่ภำระที่กองทุนอำจ
ต้องช ำระหนี้ตำมข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตำมที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต.ก ำหนด 
  
4.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส ำหรับกำรลงทุนที่มวีัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเส่ียง  
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเส่ียง กำรลงทุนใน 
derivatives ดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมที่ส ำนักงำน ก.ล.ต.ก ำหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิส ำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดกำรต้องจัดใหม้ขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
    5.1  ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่ค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ำยของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่ำวเป็นวันหยดุท ำกำรของ บรษิัทจัดกำรใหค้ ำนวณและแจง้มูลค่ำ
ยุติธรรมภำยในวันท ำกำรถัดไป 
    5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคัญ ให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ค ำนวณและแจ้งมูลค่ำยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบทันท ี
    5.3  คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึง่ยินยอมใหม้ีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้ 

 
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :    
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด
ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะลงทุนให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย  

ส่วนที ่1 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผูอ้อกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
  
  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกัดอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จ ำกัดอตัรำส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade แต่ต่ ำกว่ำ 2 อันดับแรก 

 
ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
investment grade หรือไมม่ี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ำกัดอตัรำส่วน 
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำก ไม่เกิน 20% 
5 ตรำสำรที่มีลักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ไทย หรือสำขำธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ใน
ประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรทีม่ีก ำหนดวันช ำระหนี้
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุนและ
ไมไ่ด้มีลักษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระผูกพัน
ตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษทัเงินทุน หรือ บริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกจิสถำบัน
กำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย  
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์

ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 
(1) 20% หรอื 
(2) น้ ำหนักของตรำสำร 
ที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรทีม่ีก ำหนดวันช ำระหนี้
มำกกว่ำ 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้   
  6.1 ตรำสำรที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  

     6.1.1 เป็นตรำสำรหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำม
กฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรน้ันใน
ต่ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของธนำคำรพำณิชย์ 
ต่ำงประเทศที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย)   
      6.1.2 เป็นตรำสำรที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำง 
หนึ่งดังนี ้
6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลำดซ้ือขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 
6.1.2.2 ผู้ออกมีกำรเปดิเผยข้อมลูเป็นกำรทั่วไปโดย
มีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรทีม่ีก ำหนดวันช ำระ
หนี้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 
และไม่ไดม้ีลักษณะตำม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มี
ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคล
ดังนี ้
6.1.2.3.1 บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 –  
5.2.3.9 
6.1.2.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.1.2.3.3 สถำบันกำรเงิน ต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
ท ำนองเดียวกับบคุคลตำมข้อ 6.1.2.3.1 – 
6.1.2.3.2 
      6.1.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวัน   
ช ำระหนีม้ำกว่ำ 397 วัน นับแตว่ันที่ลงทุน  
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 
6.3 reverse repo 
6.4 OTC derivatives 
6.5 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 
(1) 15% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
หรือผู้มีภำระผูกพันมภีูมิล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ 
(2) น้ ำหนักของทรพัย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน 

อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
      6.5.1 จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง  
      IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำน 
      ซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับผูล้งทุนทั่วไปของ  
      SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพยต์่ำง 
      ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหนว่ยดังกล่ำวที่อยู ่
      ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำร 
      เพิกถอนหนว่ยดังกล่ำวออกจำกกำรซ้ือขำย 
      ใน SET หรือในตลำดซ้ือขำยหลักทรัพย์ต่ำง 
      ประเทศ)  
6.5.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะ
กระจำยกำรลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์ หรือสิทธิกำร
เช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่
ส ำนักงำนก ำหนด 

7. หน่วย property ของกองทุนทีม่ลัีกษณะกระจำยกำร
ลงทุนในอสังหำรมิทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ก ำหนด และมีลักษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกัดอตัรำส่วน 

8       ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ  
      1 - ข้อ 7 (SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

 
หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก ำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือ
คู่สัญญำ แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที ่2 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษทัทุก

บริษัทที่อยู่ในกลุ่มกจิกำรเดียวกนัหรือ
กำรเข้ำเป็นคู่สัญญำในธุรกรรมทำง
กำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว  

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตรำใดจะ
สูงกว่ำ 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ ำหนักของทรพัย์สินที่ลงทนุใน benchmark 
+ 10%  

  
หมำยเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก ำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที ่3 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 
  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงนิฝำก ตั๋วแลก

เงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่นติิบคุคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่ำว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่ำย 
หรือคู่สัญญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนไดร้ับโอน
กรรมสิทธิม์ำจำกคู่สัญญำตำม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี 
เว้นแต่เป็นกองทุน ที่มีอำยุโครงกำรน้อย
กว่ำ 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน 

- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กับกองทุน ที่อำยุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่ำหรือเทำ่กับ 6 
เดือน ทั้งนี้ เฉพำะ กองทุนที่มีอำยุ
โครงกำรมำกกว่ำหรือเทำ่กับ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตัว๋สัญญำใช้เงิน ทีม่ี
เงื่อนไขห้ำมเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องใน
ตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้ 
 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกทีม่ี
ระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  
  
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนน้ี 
(ข้อน้ีไม่ใช้กับกำรลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ที่ลงทนุใน ตั๋วแลก
เงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำสำรที่มีสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง เงินฝำกหรอืตรำสำร
เทียบเท่ำเงินฝำก ที่มีอำยุไม่เกนิอำยุกองทุน
หรือรอบกำรลงทุน 
ของกองทุนหรือมีกำรลงทุนใน derivatives 
เพื่อให้ทรพัย์สินดังกล่ำวมีอำยุสอดคล้องกับ
อำยุกองทุน) 
  

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
3 ธุรกรรมกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse 

repo) 
ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมกำรให้ยมืหลักทรัพย์ (securities 
lending) 

ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก ่
ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วน
กำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือ
คู่สัญญำ (single entity limit 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี ้
6.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม  
derivatives ที่มีวตัถุประสงค์เพือ่กำรลดควำม
เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่ำควำมเส่ียงที่มีอยู ่ 

  

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน  ไม่มขี้อก ำหนด
เกี่ยวกบั product limit 
 

ส่วนที ่4 : อัตรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมสี่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 
  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
1 ตรำสำรหนี้ ของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่

รวมถึงตรำสำรหนี้ภำครัฐไทย 
หรือตรำสำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำง
กำรเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรำ
สำรรำยนั้น ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุด ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด 
บลจ. อำจน ำมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน
ตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนี้สินทำงกำรเงินนั้นจะต้องเปน็ข้อมูลทีม่ี
กำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และในกรณีที่ผู้
ออกตรำสำรไม่มหีนี้สินทำงกำรเงินตำมที่
เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ใหใ้ช้อตัรำส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรตำมข้อน้ีของผู้ออกรำยนั้นเป็น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
รำยครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำ
เป็นรำยโครงกำร 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำม
ข้อน้ีโดยเป็นตรำสำรที่ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 
investment grade หรือไมม่ี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำร
จัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอ
ขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำยครัง้ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบfiling 
ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ให้พจิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรำสำร
ที่ออกโดยบุคคลดังนี ้ 

1. ธนำคำรพำณิชย์ บรษิัทเงินทนุ หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกจิ
สถำบันกำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยูอ่ำศัย 
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแหง่
ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย ์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลักษณะ
ท ำนองเดียวกับบคุคลตำม  
1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหนว่ย CIS 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น 
 
- อัตรข้ำงต้นไม่ใช้กับกำรลงทุนดังนี้ 
(1) กำรลงทุนในหนว่ย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน 
   (1.1) มีขนำดเล็ก 
   (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 
   (1.3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 
(2) กำรลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นที่มี บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผดิชอบในกำร
ด ำเนินกำร 
             

3 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property 
ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
(1) มีขนำดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหมโ่ดยมีอำยุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกวำ้ง 

ทั้งนี้ กำรค ำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุน ว่ำด้วยเรื่องกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด แต่ต่อมำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจน
เป็นเหตุให้ขำดคุณสมบัติในกำรเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

    (1)  จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่
บริษัทจัดกำร 

    (2)  จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่ำ
ระยะเวลำดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตำมข้อ 4 ในส่วนนี้ 

        (ก)  30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขำดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลำดเงิน  

        (ข)  90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขำดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวม  
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    (3)  เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลง
ไปจนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้จ ำหน่ำยทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี 
และให้จัดส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่ำว 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้เป็นไปตำม (2) (ข) บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำรำยงำน
ข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว  

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็นไปตำม
อัตรำส่วนกำรลงทุนเป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

        (1)  จัดท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำม
อัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจน
จัดเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร 

       (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่
ก ำหนด 

       (3)  แก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตำมข้อ 4 ในส่วนนี้ 

         (ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมประเภท
ทรัพย์สิน ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ตำมข้อ 1 ในส่วนที่ 3  

        (ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว ส ำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (3)(ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุน
รวมตลำดเงิน บริษัทจัดกำรต้องด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว 

     (4)  เมื่อบริษัทจัดกำรแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดแล้ว ให้จัดท ำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ ำนวน 
อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดตำม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรต้องจัดท ำ
รำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อ
ส ำนักงำน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันครบระยะเวลำดังกล่ำว 

     (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (concentration limit) ตำมที่ก ำหนดในส่วนที่ 4 นอกจำกกำรปฏิบัติตำม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดกำรต้อง
ด ำเนินกำรดังนี้ด้วย 

           (ก)  งดเว้นกำรใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ ำนวนที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุน  เว้นแต่กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยได้รับกำร
ผ่อนผันจำกส ำนักงำน 

           (ข)  ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอ ำนำจควบคุม หรือยื่นค ำขอผ่อนผันกำรท ำค ำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สิน
เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่ำวเป็นผลให้กองทุนได้มำหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซื้อ 

ควำมในวรรคหนึ่งมิให้น ำมำใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
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(1)  กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก ำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold) 

(2)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่ไม่
เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 

3. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดแต่ต่อมำมีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไป
ตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  

    (1)  กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิจำกกำรเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

    (2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ดุลยพินิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส ำคัญ และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรในเรื่องดังกล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว  ทั้งนี้ ในกำร
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
แทนได้ 

  

ส่วนที ่6: กำรด ำเนินกำรเมือ่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบง่ประเภทของกองทุน บริษทัจัดกำร
ต้องด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท ำให้มกีำรลงทุนไม่เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน และจัดส่งรำยงำนตอ่ส ำนักงำน รวมทัง้จัดส่งตอ่ผู้ดูแลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ไม่
เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจัดเกบ็ส ำเนำรำยงำนไว้ทีบ่ริษัทจัดกำร  
(2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้ 
 
2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบง่ประเภทของกองทุน ให้บริษทั
จัดกำรด ำเนินกำรแกไ้ขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแตว่ันที่
สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เว้นแตบ่ริษทัจัดกำรจะได้รับมติจำกผู้ถือหนว่ยลงทุน
ให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว  
 
ในกำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึง่ บรษิัทจัดกำรต้องจัดให้มวีิธีกำรในกำรให้สิทธแิก่ผู้ถอืหนว่ยลง
ทุนเดิมในกำรทีจ่ะออกจำกกองทนุรวมก่อนที่กำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บงัคับ โดยวิธกีำรดังกล่ำว
ต้องมีระยะเวลำเพยีงพอและเปน็ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดกำรต้องงดเกบ็ค่ำธรรมเนยีมกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหนว่ยลงทนุทุกรำย
จนกว่ำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะมีผลใชบ้ังคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วันนับแตว่ันที่สัดส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไป
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ตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคับ บริษทัจัดกำรต้องไม่เสนอขำย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม  
 
 
4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.2. ประเภทกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเตมิ (กำรแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน) :  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใบค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ได้ที่ท ำ
กำรทุกแหง่ของบริษัทจัดกำร และ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลำท ำกำร  
 
5.2.1. กำรขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก   
บริษัทจัดกำรจะจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ำมขำย
ผู้ลงทุนรำยย่อย ให้ผู้ลงทุนทีม่ิใช่รำยย่อยและผูม้ีเงินลงทุนสูง ในรำคำหน่วยลงทุนละ 10.00 บำท โดยจะด ำเนินกำร
เสนอขำยเอง หรือเสนอขำยผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

  
ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ
บริษัทจัดกำร และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
  
5.2.2. กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในกำรเสนอขำยครั้งแรกผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้ออย่ำงต่ ำ 500,000 บำท โดยกรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดและใบค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถว้นชัดเจน และยื่นเอกสำรทั้งหมดพร้อมเงนิค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็ม
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จ ำนวนที่บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่
รับค ำส่ังซื้อ จะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐำน    
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำรได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องกำรส่งค ำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำร จะต้องแสดงควำมจ ำนงโดยกำรกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใช้บริกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนทำง
โทรสำร พร้อมทั้งลงนำมและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่บริษทัจดักำรก ำหนด และจะต้องปฏิบตัติำมเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดกำรระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรดังกล่ำว และผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำร 
จะต้องยอมรับและผูกพันตำมเงือ่นไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำรดังกล่ำว  และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปล่ียนแปลงในอนำคต ซึง่รวมถงึกำรยอมรับควำมเส่ียงใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเนื่อง มำจำกควำมขัดข้องของระบบ 

บริษัทจัดกำรอำจเพิม่เติมวิธีกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยวธิีอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน
ในอนำคต เช่น วิธีกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงเคำเตอร์ธนำคำร (Bill Payment) บริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ 
(Telephone Banking) บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคร่ืองฝำกถอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic 
Teller Machine) หรือวธิีกำรอื่นใดอันจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำกำร
เพิ่มเติมวิธีกำรส่ังซื้อหน่วยลงทนุดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งถงึ
วิธีกำรส่ังซื้อหนว่ยลงทุนน้ันๆ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจดักำร สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (ทั้งนี้ วิธีกำรส่ังซื้อหนว่ยลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้อง
ได้รับกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
  
5.2.3. กำรรับช ำระและกำรเก็บรกัษำเงินค่ำส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนต้องช ำระเงนิค่ำซ้ือหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน โดยช ำระเป็น
เงินสด เช็ค ดรำฟต์ ค ำส่ังจ่ำยเงนิของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกันกับบริษัทจัดกำร หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืที่รับค ำส่ังซื้อเท่ำนั้น เพื่อเข้ำบญัชีต่อไปนี ้
    

ชื่อบัญช ี ธนำคำร สำขำ ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงเทพ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 152-3-11123-3 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงศรีอยุธยำ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 123-0-03671-7 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กสิกรไทย สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 026-1-09287-5 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ไทยพำณิชย ์ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 038-3-07483-3 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงไทย สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 052-6-08671-8 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ทหำรไทย ส ำนักงำนใหญ ่ กระแสรำยวัน 001-1-54342-8 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ธนชำต สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 044-3-00149-5 

  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงหรือเพิม่เติมบัญชเีพื่อกำรดังกล่ำว โดยถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน  
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ในกรณีที่ช ำระด้วยเช็ค  ผู้ส่ังซื้อจะต้องลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยบญัชจีองซื้อของกองทุนบัญชีกลำงที่
บริษัทจัดกำรเปิดขึ้นเพื่อกำรโอนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน หรือบญัชีอื่นที่บริษทัจัดกำรเปิดขึ้น  พรอ้มทั้งเขยีนชื่อนำมสกุล 
สถำนที่ติดต่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ ลงบนด้ำนหลังของเช็คเพือ่ควำมสะดวกในกำรติดต่อ หลังจำกที่ผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืนได้รับช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐำนกำรรับค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็น
หลักฐำนกำรช ำระเงิน  
 
ผู้ส่ังซื้อที่ได้ช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  

บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนจะน ำเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนฝำกเข้ำบญัชจีองซื้อของกองทุน 
บัญชีกลำงที่บริษทัจัดกำรเปิดขึน้เพื่อกำรโอนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บรษิัทจัดกำรเปิดขึ้น ส ำหรับ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ำม)ี ทำงบรษิัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้เป็นผลประโยชนข์องกองทุน  

5.2.4. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน   
ในกรณีที่กำรเสนอขำยครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อไม่เกิน 100 ล้ำนหน่วย (1,000 ล้ำนบำท) ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับกำรจัดสรร
หน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่กำรเสนอขำยครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อเกินกว่ำจ ำนวนที่เสนอขำย บรษิัทจัดกำรอำจ
ด ำเนินกำรจัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยู่ในดุลยพินจิของบริษัทจัดกำร โดยใชห้ลักกำรส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตำมวันที่
ได้รับใบค ำส่ังซื้อพร้อมเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ ำนวน  
  
ในกรณีที่กำรเสนอขำยครั้งแรกมีผู้ส่ังซื้อเกินกว่ำ 100 ล้ำนหน่วย  บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวน
ทุนจดทะเบยีนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ำของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร  โดยบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธใิน
กำรจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินจิของบรษิัทจัดกำร โดยใช้หลักกำรส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตำมวันและเวลำที่
ได้รับใบค ำส่ังซื้อพร้อมเงินค่ำซ้ือเต็มจ ำนวน  และในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมช ำระเงินค่ำซื้อเต็มจ ำนวนพร้อมกันและมหีน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร  บริษัทจัดกำรจะพจิำรณำจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ ให้ผู้ส่ังซื้อดังกล่ำวตำมสัดส่วน
จ ำนวนหนว่ยลงทุนที่สั่งซื้อเข้ำมำ (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือ
ทั้งหมดโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจง้ล่วงหน้ำ  
 
ทั้งนี้ กำรจัดสรรสิทธใินกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว ให้อยูใ่นดุลพินิจของบรษิัทจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธกำรรับค ำส่ังซื้อใดๆ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกไ็ด้ ในกรณีที่บริษทัจัดกำรได้พจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ส่ังซื้อดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรับผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบรษิัทจัดกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ   
  
5.2.5. กำรคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มกีำรจัดส่งเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนโดยไมม่ีดอกเบี้ยคืนให้ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร  
ภำยใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจำกวันปิดรับกำรส่ังซื้อหน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครั้งแรก  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุตโิครงกำรหลังจำกส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก เนื่องจำกไมส่ำมำรถขำยหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมด บรษิัทจัดกำรจะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ ภำยใน 15 วัน นับตั้งแตว่นัถัดจำกวันส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว และจะคืนเงินค่ำซื้อ
หน่วยลงทุนและประโยชนใ์ดๆ ที่เกิดจำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหนว่ยลงทุนใหผู้้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภำยใน 1 เดือน
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นับตั้งแต่วันถัดจำกวันส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครั้งแรก ตำมสัดส่วนของเงินคำ่ซื้อหน่วยลงทุน หำก
บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้น อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของบรษิัท
จัดกำร บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบี้ยในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำ เว้นแต่บรษิัท
จัดกำรจะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหด้ ำเนินโครงกำรต่อไปได้   
  
ในกำรคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในแบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้แรก :  

ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ใบค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบค ำขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด ได้ที่ท ำ
กำรทุกแหง่ของบริษัทจัดกำร และ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวันและ
เวลำท ำกำร  
  
6.2.1. กำรขำยหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ลงทุนสำมำรถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนได้ ทุกรอบระยะเวลำ
ประมำณ 3 เดือน ถัดจำกวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด ตำมรำคำขำยหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุน
ที่ค ำนวณได้เมื่อส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ และเป็นรำคำที่รบัรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชนแ์ล้ว   
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร 

บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
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(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจ ำนวนเงินไม่ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท ส ำหรับกำรส่ังซื้อแต่ละครั้ง โดยกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและแบบค ำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (ส ำหรับกำรซือ้คร้ังแรก) ใหค้รบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจน และยื่นเอกสำรทั้งหมดพร้อมเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ ำนวนที่บริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน โดยบรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อไว้เป็นหลักฐำน   
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำรได้ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องกำรส่งค ำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำร จะต้องแสดงควำมจ ำนงโดยกำรกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใช้บริกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนทำง
โทรสำร พร้อมทั้งลงนำมและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่บริษทัจดักำรก ำหนด และจะต้องปฏิบตัติำมเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดกำรระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรดังกล่ำว และผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำร 
จะต้องยอมรับและผูกพันตำมเงือ่นไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำรดังกล่ำว  และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปล่ียนแปลงในอนำคต ซึง่รวมถงึกำรยอมรับควำมเส่ียงใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเนื่อง มำจำกควำมขัดข้องของระบบ 
  
ในกรณีที่กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตำมที่ได้รับอนุมัตจิำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธใินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดกำร โดย
ใชห้ลักกำรส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตำมวันและเวลำทีไ่ด้รับใบค ำส่ังซือ้พร้อมเงินค่ำซ้ือเต็มจ ำนวน และในกรณีที่กำรส่ังซื้อ
พร้อมกัน บริษทัจัดกำรจะพจิำรณำจัดสรรตำมสัดส่วนจ ำนวนเงนิที่ส่ังซื้อเข้ำมำ   
  
ในกำรส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่ำที่สั่งซื้อไว้ตำมทีบ่ริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนกำรส่ังซื้อดังกล่ำว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรรตำมจ ำนวนเงินที่ส่ังซื้อ โดยบรษิัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับตัง้แตว่ันถัดจำกวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้น โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย
ในนำมผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
 
(3) ผู้ส่ังซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชีธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษัทจัดกำรหรือส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อเท่ำนั้น ใน
กรณีที่เป็นเช็คหรือดรำฟต์ จะตอ้งขีดคร่อมเฉพำะส่ังจ่ำยบัญชีจองซื้อหรือบัญชีกองทุนทีบ่ริษัทจดักำรเปิดขึ้น 
    

ชื่อบัญช ี ธนำคำร สำขำ ประเภทบัญช ี เลขที่บัญช ี
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงเทพ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 152-3-11123-3 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงศรีอยุธยำ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 123-0-03671-7 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กสิกรไทย สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 026-1-09287-5 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ไทยพำณิชย ์ สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 038-3-07483-3 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด กรุงไทย สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 052-6-08671-8 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ทหำรไทย ส ำนักงำนใหญ ่ กระแสรำยวัน 001-1-54342-8 
บัญชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ำกัด ธนชำต สยำมสแควร ์ กระแสรำยวัน 044-3-00149-5 
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มเตมิบญัชีดังกล่ำว โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยจะติดประกำศ ณ ที่ที่ท ำกำรของบริษทัจัดกำรและสถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 
  
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค  ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชธีนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ได้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรจะถือเอำกำรช ำระเงินค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว พร้อมหลักฐำนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 15 วันท ำกำรก่อน
วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน หรือน้อยกว่ำตำมที่บริษทัจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร เป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวด
นั้นๆ มิฉะนั้น บริษทัจัดกำรจะถอืว่ำเป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป  
 
(4) ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดกำรจะยกเลิกค ำ
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือด ำเนินกำรให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทำง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีกำรอื่นใด ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผูล้งทุนที่จะส่ังซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดในค ำส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนื  

(5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วันท ำกำร
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบันทึกรำยกำร
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) ผูส่ั้งซื้อที่ได้ช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน
ไม่ได้   
  
(7) กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ล้ว จะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น 
 
(8) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธกำรส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้พจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ส่ังซื้อดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษัทจัดกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ  
 
6.2.2. กำรขำยหน่วยลงทุนโดยผ่ำนระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบเมื่อเปิดให้บรกิำร โดยปิดประกำศ ณ 
ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำที่ต้องกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนผำ่นระบบโทรศพัท์สำมำรถติดต่อขอใชบ้ริกำรได้ที่บรษิัท
จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อ โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน
ในแบบค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์ พร้อมทั้งกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในแบบหนังสือขอให้หักบญัชีเงินฝำก 
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(เฉพำะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่ำว) ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อจะ
ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพทใ์หแ้ก่ผูล้งทุนเพื่อเป็นคู่มือประกอบส ำหรับกำรใชบ้ริกำรผ่ำน
ระบบโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนจะสำมำรถส่ังซื้อผ่ำนระบบโทรศพัทไ์ด้เมื่อแบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝำกได้รับกำร
อนุมัติจำกทำงธนำคำรและบริษทัจัดกำรได้ออกเลขรหัสประจ ำตวัใหแ้ล้วเท่ำนั้น   
 
(2) ผู้ลงทุนสำมำรถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนโดยผ่ำนระบบโทรศัพท์ ได้ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 เดือนถัดจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด ตำมรำคำขำยหนว่ยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อส้ินวันท ำกำรซ้ือขำย
หน่วยลงทุนนั้นๆ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณและเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว   
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร  
  
บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
  
(3) ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท ส ำหรับกำรส่ังซื้อแต่
ละครั้ง ตำมขั้นตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบุไวใ้นเอกสำรประกอบกำรใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพทใ์ห้ครบถว้น โดยบริษัท
จัดกำรจะหักเงินตำมจ ำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจำกบัญชีเงนิฝำกที่ผู้ส่ังซื้อระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอใหห้ักบญัชีเงิน
ฝำก หำกบรษิัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไมว่่ำด้วย
เหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรจะยกเลิกค ำส่ังซื้อน้ันๆ ทันที   
  
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน 
 
ในกรณีที่กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธใินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดกำร โดย
ใชห้ลักกำรส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตำมวันและเวลำทีไ่ด้รับค ำส่ังซื้อพร้อมเงินค่ำซ้ือเต็มจ ำนวน  
 
ในกรณีที่กำรส่ังซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดกำรจะพจิำรณำจัดสรรตำมสัดส่วนจ ำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ำมำ  

ในกำรส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่ำที่สั่งซื้อไว้ตำมทีบ่ริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนกำรส่ังซื้อดังกล่ำว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรรตำมจ ำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับตัง้แตว่ันถัดจำกวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้น โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย
ในนำมผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
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(4) ผู้ส่ังซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชีธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษัทจัดกำรหรือส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อเท่ำนั้น ใน
กรณีที่เป็นเช็คหรือดรำฟต์ จะตอ้งขีดคร่อมเฉพำะส่ังจ่ำยบัญชีจองซื้อหรือบัญชีกองทุนทีบ่ริษัทจดักำรเปิดขึ้น   
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค  ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชธีนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ได้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรจะถือเอำกำรช ำระเงินค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว พร้อมหลักฐำนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 15 วันท ำกำรก่อน
วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน หรือน้อยกว่ำตำมที่บริษทัจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร เป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวด
นั้นๆ มิฉะนั้น บริษทัจัดกำรจะถอืว่ำเป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป 

(5) ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดกำรจะยกเลิกค ำ
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือด ำเนินกำรให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทำง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีกำรอื่นใด ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผูล้งทุนที่จะส่ังซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดในค ำส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนื  
 
(6) นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วันท ำกำร 
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลักฐำนที่ปรำกฏกับบริษัทจัดกำรเท่ำน้ันเป็นหลักฐำนใน
กำรท ำรำยกำรที่ถูกต้องและใช้อำ้งอิงได้    
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบันทึกรำยกำร
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว   
 
(7) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(8) กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ล้ว จะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น  
  
(9) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธกำรส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้พจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ส่ังซื้อดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรับผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบรษิัทจัดกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

6.2.3. กำรขำยหน่วยลงทุนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ลงทุนที่ต้องกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท ำกำรเปิดบญัชกีำรขอใชบ้ริกำรผ่ำน 
Internet ตำมขั้นตอนที่บริษทัจัดกำรก ำหนด โดยผู้ลงทุนจะสำมำรถใชบ้ริกำรผ่ำน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับกำรอนุมัติ
กำรเปิดบัญชีผูถ้ือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่ำน จำกบรษิัทจัดกำรแล้วเท่ำนั้น  
  
(2) ผู้ลงทุนสำมำรถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 เดือนถัด
จำกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทนุครั้งล่ำสุด ตำมรำคำขำยหนว่ยลงทุนซ่ึงจะใชมู้ลค่ำหนว่ยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อส้ินวัน
ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และเปน็รำคำที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร  
  
บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
  
(3) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจ ำนวนเงินไม่ต่ ำกว่ำ 500,000 บำท ส ำหรับกำรส่ังซื้อแต่ละครั้ง หรือน้อยกว่ำตำมที่
บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร และกำรส่ังซื้อแต่ละครั้งจะตอ้งไม่เกิน 10,000,000 บำท หรอืจ ำนวนเงินอื่นใดทีจ่ะ
เปล่ียนแปลงในอนำคต ซึง่บริษทัจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษทั
จัดกำร ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งช ำระเงินค่ำซื้อหนว่ย
ลงทุนเต็มจ ำนวน   
 
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน 
  
ในกรณีที่กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีจ ำนวนมำกกว่ำเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตำมที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธใินกำรจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบริษทัจัดกำร โดย
ใชห้ลักกำรส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตำมวันและเวลำทีไ่ด้รับค ำส่ังซื้อพร้อมเงินค่ำซ้ือเต็มจ ำนวน  
 
ในกรณีที่กำรส่ังซื้อพร้อมกัน บรษิัทจัดกำรจะพจิำรณำจัดสรรตำมสัดส่วนจ ำนวนเงินที่ส่ังซื้อเข้ำมำ  

ในกำรส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่ำที่สั่งซื้อไว้ตำมทีบ่ริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจัดสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนกำรส่ังซื้อดังกล่ำว และยินยอมรับเงินคืนโดยไมม่ีดอกเบี้ยในกรณีที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรรตำมจ ำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบรษิัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร นับตัง้แตว่ันถัดจำกวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้น โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย
ในนำมผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
  
(4) ผู้ส่ังซือ้สำมำรถช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เชค็ ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชีธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บ
เงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับบริษัทจัดกำรหรือส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อเท่ำนั้น ใน
กรณีที่เป็นเช็คหรือดรำฟต์ จะตอ้งขีดคร่อมเฉพำะส่ังจ่ำยบัญชีจองซื้อหรือบัญชีกองทุนทีบ่ริษัทจดักำรเปิดขึ้น   
  
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค  ดรำฟต์ หรือค ำส่ังหักบัญชธีนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ได้ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรจะถือเอำกำรช ำระเงินค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว พร้อมหลักฐำนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 15 วันท ำกำรก่อน
วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน หรือน้อยกว่ำตำมที่บริษทัจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร เป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวด
นั้นๆ มิฉะนั้น บริษทัจัดกำรจะถอืว่ำเป็นกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป 
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(5) ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดังกล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดบรษิัทจัดกำรจะยกเลิกค ำ
ส่ังซื้อน้ันๆ ทันที พร้อมทัง้แจ้งผูส่ั้งซื้อหรือด ำเนินกำรให้ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่รับค ำส่ังซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทำง
โทรศัพท์ หรือด้วยวธิีกำรอื่นใด ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ัน โดยผูล้งทุนที่จะส่ังซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดในค ำส่ังซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนื  
 
(6) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อทำงไปรษณีย์ภำยใน 5 วันท ำกำร 
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ สิทธใินหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมือ่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบันทึกรำยกำร
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว   
  
(7) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ช ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  

(8) กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ล้ว จะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น 
  
(9) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธกำรส่ังซื้อหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้พจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ส่ังซื้อดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อควำมรับผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบรษิัทจัดกำร โดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

6.2.4 กำรขำยหน่วยลงทุนโดยวธิีกำรอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต บริษัท
จัดกำรอำจเพิม่เติมวิธีกำรขำยหน่วยลงทุนโดยวธิีอื่นๆ รวมถึงชอ่งทำงกำรช ำระเงินด้วยวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น วิธีกำรขำยหน่วยลงทุนผ่ำนทำงเคำ
เตอร์ธนำคำร (Bill Payment) บริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริกำรธนำคำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet Banking) เคร่ืองฝำกถอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีกำรอื่นใดอันจะเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำกำรเพิ่มเติมวธิีกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะแจ้งถงึวิธีกำรขำยหนว่ยลงทุนน้ันๆ ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบ และจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ
บริษัทจัดกำร  สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัท
จัดกำร (ทั้งนี้ วธิีกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องไดร้ับกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
เรียบร้อยแล้ว) 
 
6.2.5. เงื่อนไขในกำรขำยหน่วยลงทุนและ/หรือกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธ และ/หรือระงับกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนในกรณีที่บริษัทจัดกำร
เห็นว่ำเป็นประโยชนต์่อกองทุนหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือในกรณีที่กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนอำจกอ่ให้เกิดปัญหำในกำร
บริหำรจัดกำรกองทุน เช่น อำจท ำให้กองทุนไม่สำมำรถด ำรงสัดส่วนกำรลงทุนตำมกฎหมำยก ำหนด หรืออำจมีผลท ำให้
ไม่สำมำรถหำหลักทรพัย์ทีจ่ะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนได้ หรอืในกรณีที่เห็นว่ำอำจ
ก่อให้เกิดผลเสียหำยใด ๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยปัจจุบันของกองทุน หรือในกรณีที่บริษทัจดักำรคำดกำรณ์ได้ว่ำ
อำจเกิดกำรเปล่ียนแปลงหรือมีกำรเคล่ือนไหวทำงด้ำนสภำวะตลำดเงิน ตลำดทุน สภำพเศรษฐกิจ และ/หรือกำรแถลง



ONE-ENHANCED3M3  39 

ข่ำว หรือกำรประกำศแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่ำง ๆ จำกผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ซึ่งจะกระทบต่อกำรลงทุนของ
กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุและผู้ถือหน่วยลงทุน  

6.3. กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้ำ  
 
7. กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

กรณีปกติ  
7.4.1. กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนบริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรับซื้อคืน ได้ทุกรอบ
ระยะเวลำประมำณ 3 เดือนถัดจำกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนครั้งล่ำสุด  ตำมรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้เมื่อส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และเป็นรำคำที่รับรอง
โดยผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว    
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร  

บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร 
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนให้ครบถว้น ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุ
จ ำนวนหนว่ยลงทุนที่จะขำยคืนหรือจ ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษทั
จัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ที่รับค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำส่ังขำยคืน
หน่วยลงทุน ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐำน   
   
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำรได้ ซึ่งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ต้องกำรส่งค ำสั่ง
ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงโทรสำร จะต้องแสดงควำมจ ำนงโดยกำรกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใช้บริกำรซื้อขำยหนว่ย
ลงทุนทำงโทรสำร พร้อมทัง้ลงนำมและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่บริษทัจัดกำรก ำหนด และจะต้องปฏิบัตติำมเงื่อนไข
ที่บริษัทจัดกำรระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรดังกล่ำว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนผ่ำนทำง
โทรสำร จะต้องยอมรับและผูกพนัตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใชบ้ริกำรดังกล่ำว  และ/หรือ ทีจ่ะแก้ไข
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลงในอนำคต ซึ่งรวมถงึกำรยอมรับควำมเส่ียงใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกควำมขัดข้องของ
ระบบ  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขำยคนื หรือจ ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรได้รับจำก
กำรขำยคืนหนว่ยลงทุนในใบค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่ำหนว่ยลงทุน หักด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ำม)ี ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงคท์ี่จะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำร
ที่บันทึกโดยนำยทะเบยีนหนว่ยลงทุนน้ัน 
 
(4) บริษัทจัดกำรจะแจ้งต่อนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ ำกำรตรวจสอบรำยกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนกับสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน และหำกถูกต้องนำยทะเบียนหน่วยลงทุนกจ็ะยกเลิกหน่วยลงทุนทีผู่้ลงทุนส่ังขำยคืน พร้อมทั้งออก
หนังสือรับรองสิทธใินหนว่ยลงทนุส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธิกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ท ำกำรบันทึก
รำยกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว  

(5) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน  5 วันท ำกำร
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมวธิีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบัญชี
กองทุนเปิด  
  
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ยื่นค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนตอ่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
และบริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหนว่ยลงทุนได้ โดยอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทจัดกำรตำมข้อ "กำรไม่ขำยหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอำจขอยกเลิกค ำส่ังขำยคนืของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ในระหว่ำงวันท ำกำรใดที่บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กำรยกเลิกค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อได้รับกำรอนุมตัิจำกบริษทัจัดกำรก่อน 
 
(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น 
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(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดกำรออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดกำรโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำรก่อนกำรส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำร
โอนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ เขำ้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 
 
7.4.2. กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนระบบโทรศพัท์ (บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบเมื่อเปิดให้บริกำร โดยปิด
ประกำศ ณ ที่ท ำกำรของบริษทัจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้กรอกรำยละเอียดในแบบค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศัพทแ์ล้ว ต้องกำรขำยคืนหนว่ยลงทุน
ผ่ำนระบบโทรศัพทจ์ะต้องสั่งขำยคืน โดยระบุจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะขำยคืนหรือจ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องกำร
ได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตำมขั้นตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบุไว้ในเอกสำรประกอบกำรใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
โทรศัพท์ให้ครบถว้น โดยบริษัทจัดกำรจะโอนเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมที่
ระบุไว้ในแบบค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์ ภำยในเวลำ 5 วันท ำกำรนับตั้งแตว่ันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยผู้ถือลงทุนจะสำมำรถส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนผ่ำนระบบโทรศพัท์ได้เมื่อบริษัทจัดกำรได้ออกเลขรหัส
ประจ ำตวัให้แล้วเท่ำนั้น 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขำยคืน หรือจ ำนวนเงินที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องกำรได้รับจำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ำม)ี ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือ
หน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึก โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
นั้น 
 
(2) ผู้ลงทุนสำมำรถส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนระบบโทรศพัท์ ได้ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 เดือนถัดจำกวันท ำ
กำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  ตำมรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใชมู้ลค่ำหนว่ยลงทุนทีค่ ำนวณได้เมื่อส้ินวันท ำ
กำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว    
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร  

บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บของบริษทัจัดกำร  
  
(3) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะท ำกำรตรวจสอบรำยกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนกับสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
หำกถูกต้องนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผูล้งทุนส่ังขำยคืน พร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะ
ใชห้ลักฐำนที่ปรำกฏกับบริษทัจดักำรเท่ำนั้นเป็นหลักฐำนในกำรท ำรำยกำรที่ถูกต้องและใช้อ้ำงองิได้ ทั้งนี้ สิทธิกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ท ำกำรบันทึกรำยกำรส่ังขำยคืนหน่วย
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ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
(4) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมวธิีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบัญชี
กองทุนเปิด  
  
(5) ผู้ส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนที่ไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนผำ่นระบบโทรศพัทแ์ล้วจะเพิกถอนกำรส่ังขำยคืนหนว่ย
ลงทุนไม่ได ้
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนผ่ำนระบบโทรศพัท์และบรษิัทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุได้ โดยอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนนิกำรของบริษัทจัดกำรตำมข้อ "กำรไม่ขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรอืค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถอืหน่วยลงทุนอำจขอยกเลิกค ำส่ังขำยคืนไดใ้นระหว่ำง
วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนใด ที่บริษัทจัดกำร 
 
ทั้งนี้ กำรยกเลิกค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับกำรอนุมัตจิำกบริษัทจัดกำรก่อนเท่ำนั้น   
  
(7) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น 
 
(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดกำรออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทุน 
ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดกำรโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำรก่อนกำรส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำร
โอนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ เขำ้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 
 
7.4.3. กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท ำกำรเปิดบัญชีกำรขอใช้
บริกำรผ่ำน Internet ตำมขั้นตอนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยผู้ลงทุนจะสำมำรถใช้บริกำรผ่ำน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับ
กำรอนุมัติกำรเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ยลงทุนและได้รบัรหัสผ่ำน จำกบริษัทจัดกำรแล้วเท่ำนั้น  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกรอบระยะเวลำ
ประมำณ 3 เดือน ถัดจำกวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด ตำมรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทนุซ่ึงจะใช้มูลค่ำหน่วย
ลงทุนที่ค ำนณได้เมื่อส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ัน เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และเป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ล้ว    
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค ำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนให้บรษิัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน หรือนอ้ยกว่ำตำมที่บรษิัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ซึ่ง
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  และประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจัดกำร  
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บริษัทจัดกำรจะแจ้งวันท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนครัง้ล่ำสุด  โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำร
ขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
  
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยระบจุ ำนวนหน่วยลงทุนที่จะขำยคืนหรือจ ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนต้องกำรได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมูลค่ำของกำรส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 
10,000,000 บำท หรือมูลค่ำอื่นใดที่จะเปล่ียนแปลงในอนำคต ซึง่บริษัทจัดกำรจะแจง้ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทรำบ โดย
ประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิัทจัดกำร ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจน 
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขำยคนื หรือจ ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรได้รับจำก
กำรขำยคืนหนว่ยลงทุน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทุนหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุน (ถ้ำม)ี ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้
ถือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึก โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
นั้น 
 
(5) บริษัทจัดกำรจะแจ้งต่อนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนใหท้ ำกำรตรวจสอบรำยกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนกับสมุดทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน และหำกถูกต้องนำยทะเบียนหน่วยลงทุนก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนทีผู่้ลงทุนส่ังขำยคืน พร้อมทั้งออก
หนังสือรับรองสิทธใินหนว่ยลงทนุส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 
  
ทั้งนี้ สิทธิกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนำยทะเบยีนหนว่ยลงทุนได้ท ำกำรบันทึก
รำยกำรส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว 
 
(6) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมวธิีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบัญชี
กองทุนเปิด 
 
(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรตำมขอ้ "กำรไม่ขำยหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจขอยกเลิกค ำส่ังขำยคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ในระหว่ำงวันท ำกำรใดที่บริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยื่น
ค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กำรยกเลิกค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกบริษัทจัดกำร
ก่อน   
  
(8) กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่ับซื้อคืนจะกระท ำในวันท ำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ ำนวน
นั้น  
 
(9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดร้้องขอให้บริษทัจัดกำรออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
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ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดกำรโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำรก่อนกำรส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำร
โอนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ เขำ้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  

7.4.4 กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวธิีกำรอื่นๆ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุนในอนำคตบริษัท
จัดกำรอำจเพิม่เติมวิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทำงบริกำรรับช ำระเงินดว้ยวธิีกำรอื่นใดที่บรษิัท
จัดกำรเห็นสมควร เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น วิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผ่ำนทำงเคำเตอร์ธนำคำร (Bill Payment) บริกำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริกำรธนำคำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เคร่ืองฝำกถอนเงินอัตโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีกำรอื่นใดอันจะ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถือว่ำกำรเพิม่เติมวิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหนว่ยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งถึงวิธีกำรรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน โดยจะปิด
ประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดต่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกำศ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (ทั้งนี้ วิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องไดร้ับกำรอนุมัตจิำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  
  
(1) บริษัทจัดกำรอำจด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัตหิรือไม่รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ ใน
กรณีที่มีกำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุโดยอัตโนมัต ิบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิณ ส้ิน
รอบกำรลงทุนแต่ละรอบจำกจ ำนวนเงินที่จัดสรรจำกเงินสดรับที่ได้จำกดอกเบี้ย ของพันธบัตรหรือหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอ่ืนตำมหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” ของ
โครงกำร หรือจำกส่วนเกินมูลคำ่เงินลงทุน (Capital Gain) ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 100 หลังกันเงินส ำรองส ำหรับ
ค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (ถ้ำมี) ใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มชีื่อปรำกฏอยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุของวันท ำกำรรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ โดยถอืว่ำได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกรับหรือไม่รับเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องแจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรถึงควำมประสงค์ทีจ่ะไม่ให้บริษทัจัดกำรด ำเนินกำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมตัิ
ดังกล่ำว  
  
อน่ึง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใดมี
จ ำนวนเงินทีจ่ะได้รับจำกกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติ่ ำกว่ำ 500 บำท หรือน้อยกว่ำตำมทีบ่ริษัทจัดกำร
พิจำรณำเห็นสมควร โดยจะยกยอดไปยังงวดต่อไป  
  
(2) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนที่ขำยคนืโดยอัตโนมัติดงักล่ำวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมตัินั้นๆ โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตำมวธิีที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด  โดยจ ำนวนเงินที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะได้รับจำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิจะตัดทศนิยมต ำแหน่งที่สำมทิ้ง  
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อน่ึง บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับซื้อคืน จะด ำเนินกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนโดยอัตโนมัตภิำยใต้เงื่อนไข
ตำมข้อ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน”  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :  มำกกว่ำ 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :  

ทุกรอบระยะเวลำประมำณ 3 เดือน ถัดจำกวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนครั้งล่ำสุด โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งวันท ำกำร
ซื้อขำยหนว่ยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทรำบภำยใน 15 วัน หลังจำกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนครั้งล่ำสุด 
โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร  สถำนที่ติดตอ่ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน และประกำศ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทุน ต้องแจง้ล่วงหนำ้ 15 วัน  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนเพิม่เติม :  

ต้องแจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน หรือน้อยกว่ำตำมที่บริษัทจัดกำรพจิำรณำ
เห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนทรำบ โดยกำรปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร และประกำศผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  

 
8. กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

ช่องทำงบริกำร/วิธีกำรอื่นใดดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก/เพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรกำร
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรทีบ่ริษัทจัดกำรก ำหนด ซ่ึงเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหนว่ยลงทุนแลว้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดกำรจะแจ้งและ/หรือประกำศใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรเริ่มใหบ้ริกำร โดยติดประกำศดังกล่ำว
ที่ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำร และส ำนักงำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) และ/หรือผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำร  
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 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยุดรับค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
พิจำรณำเห็นว่ำกำรหยุดรับค ำส่ังสับเปล่ียนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษทั
จัดกำรจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทรำบโดยติดประกำศที่ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดกำร  
  
8.2.1. วิธีกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
  
(1) บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้โดยกำรกรอกรำยละเอียดในค ำขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุ
จ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสับเปล่ียน บรษิัทจดักำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะส่งมอบหลักฐำนกำรรับค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐำน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
บริษัทจัดกำรอำจรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนำมในค ำขอใช้
บริกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรระบุไวใ้นค ำขอใช้บริกำร
ดังกล่ำว  
  
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีข้อขัดข้องของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษทัจัดกำรไม่สำมำรถรับค ำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนดังกล่ำวได้ ให้ถือว่ำยังไมม่ีกำรท ำรำยกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้น  
  
บริษัทจัดกำรถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพัน
ตำมเงื่อนไขและวธิีกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำขอใช้บริกำร และหรือทีจ่ะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภำยหน้ำซ่ึง
รวมถึงกำรยอมรับควำมเส่ียงใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นอันเน่ืองมำจำกควำมขัดข้องของระบบ  
  
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริกำร บรษิัทจดักำรจะประกำศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยจะติดประกำศทีส่ ำนักงำนของบริษัท
จัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่ำนเว็บไซตข์องบรษิัทจัดกำร  
  
8.2.2. วันและเวลำในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวันท ำกำรขำย ตำมระยะเวลำในกำรขำยหนว่ยลงทุน ส ำหรบักำรส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดกำรได้รบัหลังระยะเวลำขำยหน่วยลงทุนของวันท ำกำรขำยใด 
บริษัทจัดกำรจะท ำรำยกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันท ำกำรขำยถัดไป โดยบริษทั
จัดกำรจะถือว่ำวันทีบ่ริษัทจัดกำรได้รับค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและได้ท ำรำยกำรแล้ว เป็นวนัที่ค ำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนเข้ำกองทุนมีผลสมบูรณ์  
  
8.2.3. รำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนกำรถอืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดกำรจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณี
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
  



ONE-ENHANCED3M3  47 

8.2.3.1. กำรก ำหนดรำคำรับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทำง จะใช้รำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ณ ส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยที่
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ได้ท ำรำยกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) 
 
8.2.3.2. กำรก ำหนดรำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลำยทำง จะใช้รำคำขำยหนว่ยลงทนุ ณ ส้ินวันท ำกำรซ้ือ
ขำยที่บรษิัทจัดกำรก ำหนดขึ้นเป็นกำรทั่วไปทีป่ระกำศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจัดกำร ทั้งนี้ วันท ำกำรซื้อขำยดังกล่ำว
จะต้องไม่เกินวันท ำกำรที่กองทนุได้รับเงินจำกกองทุนต้นทำง โดยบริษัทจัดกำรจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดย
ปิดประกำศที่ส ำนักงำนของบริษทัจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่ำนเว็บไซตข์อง
บริษัทจัดกำร 

8.2.4. สิทธใินหน่วยลงทุน  
สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถ้ือหนว่ยลงทุนกองทุนปลำยทำงจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลำยทำงได้รับช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน
จำกกองทุนต้นทำงแล้วเท่ำนั้น  
 
9. กำรช ำระค่ำรับซื้อคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์ินอื่นแทนเงิน :  

กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน และบริษัทจัดกำรได้รับมตพิิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สนิอ่ืนแทนเงินได ้  
 
10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไว้แล้วได้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ำกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตุดังตอ่ไปนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
  
(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล 
หรือ   
  
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทุนรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของบริษัทจัดกำร 
 
(2) มีค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำทีบ่รษิัทจัดกำรยังไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทนุดังกล่ำวไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชนย์ังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นต่ำงจำกรำคำรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตำงคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง   
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(3) มีค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่บริษทัจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่ำงจำกรำคำรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรำตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
 
กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้ 
  
(ก) เล่ือนก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนนั้น 
เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
  
(ข) แจ้งผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทรำบถึงกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน  
 
(ค) แจ้งกำรเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเล่ือน และหลักฐำนกำรได้รับ
ควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนต์ำม (1) หรือกำรรับรองขอ้มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตำม (2) ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน  ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรกองทุนจะมอบหมำยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 
(ง) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว  
บริษัทจัดกำรกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่ง
ขำยคืนก่อนหลัง  
 
11. กำรไม่ขำยไม่รับซือ้คืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง :  

1. บริษัทจัดกำรจะไมข่ำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อ ค ำส่ังขำยคืนหรือค ำส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค ำส่ังซื้อ ค ำส่ังขำยคนื หรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำ
กรณีดังต่อไปนี ้ 
(1)  ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยได้ตำมปกต ิ
 
(2)  เมื่อบริษัทจัดกำรพจิำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ซึ่งให้กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วันท ำกำร  เว้นแตจ่ะได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำก
ส ำนักงำน 
     (2.1)  มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำง
สมเหตุสมผล 
     (2.2)  ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ 
     (2.3)  มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพือ่คุ้มครองประโยชนข์องผูถ้ือหนว่ยลงทุน 
 
(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมนีัยส ำคัญ 
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     (3.1)  ตลำดซื้อขำยหลักทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยไดต้ำมปกติ  ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซื้อขำยในตลำดซ้ือขำยหลักทรพัย์ 
แห่งนั้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
     (3.2)  มีเหตุกำรณ์ทีท่ ำให้ไม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสร ี 
และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ 
     (3.3)  มีเหตทุี่ท ำให้กองทุนไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพยห์รือทรัพย์สิน 
ที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัจัดกำรกองทุน  
และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)  เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังนี ้
     (4.1)  บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทนุรำยนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังนี ้
            (ก) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำย 
 เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
            (ข)  กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย หรือ 
            (ค)  กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบัติตำมค ำส่ังเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย 
      (4.2)  บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้ำได้ใน
สำระส ำคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำร
ของตนอันเนื่องมำจำกกำรทีบ่รษิัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงินกองทุนได้ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยว์่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำร
กองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพยแ์ละกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัด
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทุน และกำรเป็นผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซ่ึงให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วัน
ท ำกำร 

(6) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้อผูกพัน ขอ้ 22.1.1 (5) 

บริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจัดกำรปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มีค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้รำบถงึ 
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็นเหตุตำมข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยวธิีกำรใด ๆ โดย
พลันด้วย 
(2)  รำยงำนกำรไมข่ำยหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือ 
ค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส ำนักงำน
ทรำบโดยพลัน 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ขำยหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 
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หยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคนืหน่วยลงทุนตำมข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) เกิน 1 วันท ำกำร  
ให้บรษิัทจัดกำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดังนี้ ก่อนกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทนุ 
     (ก)  รำยงำนกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วันท ำกำรสุดท้ำยก่อนวันรำยงำนน้ันให้ส ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวันเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วย
ลงทุน 
     (ข)  แจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว 
ให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีำรใด ๆ โดยพลัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อ ค ำส่ังขำยคืนหรือค ำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้ว หรือหยุดรับค ำส่ังซื้อ ค ำส่ังขำยคืน หรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำร
อำจหยุดค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
2. บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้วหรือหยุดรับค ำ
ส่ังซื้อหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลำที่บริษทัจดักำรพบว่ำรำคำขำยหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์ังไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำขำยหนว่ย
ลงทุนที่ไมถู่กต้องนั้นต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึง่สตำงคข์ึ้นไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของรำคำขำยหนว่ยลงทุนที่ถูกตอ้ง ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะประกำศหยุดกำรขำยหนว่ยลงทุน หยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ท ำกำรทุกแหง่ของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแหง่ของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับ
ซื้อคืนที่ใชใ้นกำรซื้อขำยหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งใหผู้้ที่ได้มีค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทรำบ
โดยพลัน  

 
12. กำรหยุดขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถยีรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจัดกำรจะหยุดรับค ำส่ังซื้อ หรือค ำส่ังขำยคืน หรือ
ค ำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึ่ง
ไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อกัน  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ข้อจ ำกัดกำรถือหนว่ยลงทนุ 
 
กองทุนมขี้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหนว่ยลงทุนของกองทุนได้ต้องไม่เกิน
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี้ 

(ก)  กองทุนดังนี ้
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1.  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 

2.  กองทุนประกันสังคม 

3.  กองทุนกำรออมแห่งชำต ิ

4.  กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำต ิ

5.  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

6.  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7.  กองทุนอ่ืนใดที่ส ำนักงำนพิจำรณำว่ำมีลักษณะท ำนองเดียวกบักองทุนตำม 1. ถึง 6. 

8.  กองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะตำม 1. ถึง 7. 

(ข)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยูภ่ำยใต้บังคับต้องเสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

(ค)  บุคคลซ่ึงลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้โครงกำรระหว่ำงประเทศโดยเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ของผู้ลงทุนทีม่ิไดม้ีสัญชำติไทยหรือผ่ำนบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

(ง)  บุคคลอ่ืนที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนเมื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 

(2)  กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลำติดต่อกันไม่เกนิหนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจำกส ำนักงำนเน่ืองจำกมี
เหตุจ ำเป็นและสมควรโดยพจิำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่ำวเป็นส ำคัญของ
กองทุนรวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 

(2.1)  กำรถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไป
โดยมุง่แสวงหำประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจำกประโยชนท์ั่วไปที่พงึได้รับจำกกำรลงทุน เช่น เงินปนัผล หรือสิทธิออก
เสียง เป็นต้น  

(2.2)  มีกระบวนกำรที่ท ำใหม้ั่นใจได้ว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทรำบถึงกำรมีผู้ถือหน่วยลงทุนทีถ่ือเกินกว่ำ
ข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุน ซึ่งอำจกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกำรเลิกกองทุนรวมได้ 

13.2 กำรถือหน่วยลงทุนเกินหนึง่ในสำม 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหนว่ยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมด  บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนที่เกินกว่ำ
หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น  และด ำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำรถือ
หน่วยลงทุนของบคุคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มจี ำนวนไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภำยในสองเดือนนับแต่วันที่ปรำกฏกรณีดังกล่ำว หรือด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมนั้น
ทันท ี เว้นแต่เข้ำข้อยกเว้นแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ำกัดกำรถือหน่วย
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ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบริษัทจัดกำร หรือประกำศอืน่ใดที่เก่ียวข้อง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนำคต 
   
บริษัทจัดกำรจะไม่จัดสรรหนว่ยลงทุนใหแ้ก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดในหลกัเกณฑ์ที่ออกโดย
อำศัยอ ำนำจแห่งพระรำชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือกำรไม่นบัคะแนนเสียงในกำรลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตรำดังกล่ำว เป็นต้น 
  
13.3 นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะปฏิเสธกำรโอนเปล่ียนมือหนว่ยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ อันจะมีผลให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เข้ำลักษณะเป็นกำรเสนอขำยเฉพำะผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อยและผูม้ีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็น 
กำรโอนทำงมรดก 
  
อน่ึง บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะปฎิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่กำรถือหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ ำกัดกำรถอืหน่วยลงทุน 
  
ในกรณีกำรโอนหน่วยลงทุนผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจดักำรโดยตรงพร้อมทัง้กรอกรำยละเอียด 
ในใบส ำคัญกำรโอนหนว่ยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสำรกำรโอนตำมที่บรษิัทจัดกำร
ก ำหนด 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
 
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปนัผล :  
บริษัทจัดกำรมีนโยบำยที่จะไมจ่ำ่ยเงินปันผล แตจ่ะน ำผลก ำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรำยได้เพิม่ขึ้น  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนยีม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเกบ็จำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่สำมำรถประมำณกำรได้ซ่ึงเรียกเก็บจำกกองทุนรวม เมื่อรวมกันทัง้หมดแล้วต้องไม่เกิน
อัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลคำ่ทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่ำหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร  
ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  และค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.10 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
   
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
   
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.10 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
   
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
ไม่ม ี 
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย :  

ไม่ม ี 
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
ไม่ม ี 
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15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ0.70ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
(1) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆในกำรจัดตัง้กองทุนรวม เช่น ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขออนุมัตจิัดตั้งและจัดกำร
กองทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือค่ำธรรมเนียมกำรเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นต้น 
ตำมทีจ่่ำยจริง  
  
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยของผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ รวมทั้ง ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ นอกเหนือจำก "ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยป"ี ตำมทีจ่่ำยจริง  
 
(3) ค่ำอำกรแสตมปแ์ละค่ำนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพยห์รือตรำสำร ตำมทีจ่่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัช ีและผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรช ำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงกำรจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
   
(5) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำให้ไดม้ำ กำรรับมอบ กำรส่งมอบ กำรดูแล กำรเก็บรักษำ กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบั
กำรป้องกนัควำมเส่ียงในด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน หรือควำมเส่ียงอืน่ใดที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ เช่น ค่ำสัญญำฟิวเจอร์ สัญญำฟอร์เวิร์ด หรือสัญญำสวอป และค่ำใช้จ่ำยหรือคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่
จ่ำยจริง รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกลำ่วได้ เป็นต้น     
  
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำและประชำสัมพนัธ์กองทุนรวม ตลอดจนกำรสัมมนำแนะน ำกองทุนรวม 
ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
(7) ค่ำจัดท ำหนังสือชีช้วน ค่ำพมิพ์ และค่ำแปลหนังสือชี้ชวน  
 
(8) ค่ำจัดท ำหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน  
 
(9) ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนงัสือบอกกล่ำวหรือประกำศตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด  
 
(10) ค่ำจัดเตรียมและจัดส่งรำยงำนต่ำงๆส ำหรับผูถ้ือหน่วยลงทนุ   
  
(11) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเกีย่วเน่ืองกับกองทุน เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพมิพ์ ค่ำพิมพแ์บบพิมพ์ คำ่ไปรษณียำ
กรส ำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบัญชี 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถ้ำม)ี ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรรับจ ำนองอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
เป็นหลักประกันกำรลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เกิดขึ้นตำมกฎหมำย เช่น ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในกำร
ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เป็นต้น  
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15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส่ั้งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
 
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :ไมม่ ี 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่ม ี 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตำมที่นำยทะเบยีนเรียกเก็บ  
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
ตำมดุลพินิจของนำยทะเบียนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน : ม ี 

ตำมที่นำยทะเบยีนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
ไม่เกิน 50 บำทต่อรำยกำร (ส ำหรับกำรออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
ไม่ม ี 
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตำมทีจ่่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเตมิ :  
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(1) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (ถ้ำมี) เข้ำบัญชีของผู้ถอืหน่วยลงทุนตำม
อัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด โดยตัดจ่ำยจำกจ ำนวนเงินทีจ่ะโอนเข้ำบัญชีนั้นๆ  
  
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ซื้อหน่วยลงทุนตำมอัตรำทีธ่นำคำรพำณิชย์ก ำหนด (ถ้ำมี) โดยตัด
จ่ำยจำกบัญชีเงินฝำกของผู้ซื้อหน่วยลงทุน   
  
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรแก้ไข เปล่ียนแปลง หรือปรบัปรุง หลักเกณฑ์ วธิีกำร ขั้นตอนและเงื่อนไขในกำรเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย กำรรบัซื้อคืน และกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประกำศก ำหนด โดยถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะแจ้งส ำนักงำน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

(1) กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
จะค ำนวณทุกวันท ำกำร โดยใชมู้ลค่ำทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมลูค่ำหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร  ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ในแตละวัน เป็นฐำนในกำร
ค ำนวณ  และเรียกเก็บจำกกองทุนเป็นรำยเดือน 
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุนรวมตำมข้อ 15.2.6. (1) ถึง (11) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนรวมตำมทีจ่่ำยจริง โดย
บริษัทจัดกำรด้วยควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธทิีจ่ะตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆดังกล่ำวใน
งวดเดียว หรือเฉล่ียตัดจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทุนรวมเป็นรำยวัน ทั้งนี้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จำ่ยดังกล่ำวจะเป็นไปตำม
หลักกำรบัญชีและวธิีปฏิบัตทิำงกำรบัญชทีี่รับรองทัว่ไป หรือมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น  

(3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยที่ก ำหนดในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด โดยไมห่ัก
จำกมูลค่ำของกำรท ำรำยกำรซ้ือ ขำย สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรอืก ำหนดวิธีกำรอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขภำษี หรือควำมสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(4) ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นอัตรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกันแล้ว  
 
15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย : 
  
1. กรณีที่บริษทัจัดกำรได้ด ำเนินกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว  ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมอันท ำใหม้ั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รบัทรำบข้อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทัจัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำม)ี เป็นต้น 
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ทั้งนี้ กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำม
เห็นชอบกำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบรษิัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึง่แล้ว 
 
2. กรณีที่บริษทัจัดกำรจะด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนยีมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึ้นตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำร บริษทัจัดกำร
จะค ำนึงถงึควำมสมเหตุสมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกจิและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมอันท ำใหม้ั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดย
อย่ำงน้อยต้องจัดใหม้ีกำรเผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเว็บไซต์ของบรษิทัจัดกำร และ ณ สถำนทีใ่นกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนทุก
แห่งของบรษิัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ำมี)  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 
(2.1) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
เดิมตำมที่ระบุไวใ้นโครงกำร บรษิัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไมน่้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร
ก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น 
 
(2.2) บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเพิ่มอัตรำค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย โดยเพิ่มขึ้นจำกอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยเดิมไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรำค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเดิมภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี ตำมที่ระบุไวใ้น
โครงกำร 
 
โดยในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึ้นเกนิกว่ำอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิม
ตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระท ำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 
1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ้นค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บรษิัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
 
(ก)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขั้นสูงดังกล่ำว 
บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวใหผู้้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว 
 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ขึ้นเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขั้นสูงดังกล่ำว บริษทั
จัดกำรจะต้องได้รับมติพิเศษ 
 
ในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กับกรณีที่บริษทัจัดกำรได้รับมติพิเศษ 
 
3. บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2(2.2) ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 
 
15.6. หมำยเหตุ :  

 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
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16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหนว่ยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลคำ่ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

2. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และรำคำรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1.) ในกรณีที่กองทุนไมม่ีกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงประเทศ กองทุนจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ดังนี้ 

(2.1.1.) ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท ำกำร 
 
(2.1.2.) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนทุกส้ินวันส่งค ำสั่งซื้อขำยหน่วยลงทุน ในกรณี
รำคำขำยหน่วยลงทุน จะใชมู้ลคำ่หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นวันส่งค ำส่ังซื้อขำยหนว่ยลงทุนเป็นตวัค ำนวณรำคำขำยหน่วย
ลงทุน ในกรณีรำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน จะใช้มูลค่ำหน่วยลงทนุ ณ ส้ินวันส่งค ำสั่งซื้อขำยหน่วยลงทุนนั้น เป็นตัว
ค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
   
(2.1.3.) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี ้

(ก) วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุน โดยประกำศภำยในวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

(ข) วันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทนุล่ำสุด โดยประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป 
   
(ค) วันท ำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวมก ำหนดวัน
ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน 
  
(ง) วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธหิรือมูลค่ำหนว่ยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
โดยประกำศในวันท ำกำรถัดไป 
   
(2.1.4.) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด  
โดยประกำศภำยในวันท ำกำรถดัไป 
 
บริษัทจัดกำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และรำคำรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไมข่ำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน โดยให้ได้รับ
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ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว  
(2) เมื่อมีเหตุที่บรษิัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรำกฏเหตุดงักล่ำว 
  
(2.2.) ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในทรัพย์สินต่ำงประเทศ กองทุนจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำหน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
   
(2.2.1.) ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท ำกำร ภำยใน 2 วันท ำกำรถัดไป 
  
(2.2.2.) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้อคืนหนว่ยลงทุนทุกส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุน ภำยใน  
2 วันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจัดกำรจะใช้มูลค่ำ
หน่วยลงทุนของส้ินวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทุนและรำคำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน  รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  บริษัท
จัดกำรจะใชข้้อมูลรำคำปิดของหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินในต่ำงประเทศ ณ วันที่ค ำนวณมูลค่ำและรำคำดังกล่ำวที่ได้จำก
ระบบที่มีกำรเผยแพรข่้อมูลและสำมำรถอ้ำงอิงได้ เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีทีว่ัน
ดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของต่ำงประเทศ หรือเพรำะเหตุอืน่ใดที่ควบคุมไม่ได้ ท ำใหไ้มม่ีรำคำของหลักทรพัย์
ต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำใช้รำคำล่ำสุดที่มีกำรเผยแพร่แทน อนึ่ง บริษัทจัดกำรอำจเปล่ียนแปลงแหล่งทีม่ำ 
วันและเวลำของข้อมูลอ้ำงอิงที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ภำยใตค้วำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหนว่ย
ลงทุนแล้ว  
 
กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน  รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
หลักทรัพยแ์ละทรัพย์สินของกองทุนในต่ำงประเทศเป็นเงินบำท จะใช้ข้อมูลอัตรำแลกเปล่ียนผ่ำนระบบ Bloomberg 
โดยบริษทัจัดกำรจะใช้ข้อมูลที่เวลำประมำณ 16.00 น. ของส้ินวันท ำกำรที่ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หรือใช้อัตรำแลกเปล่ียนอื่นใด และ/หรือแหล่งทีม่ำอื่น
ใดของอัตรำแลกเปล่ียน และ/หรอือัตรำแลกเปล่ียนของวันท ำกำรอ่ืนใด และ/หรือ ณ เวลำอื่นใด ตำมทีบ่ริษัทจัดกำร
พิจำณำเห็นสมควรภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์หรือตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  หรือประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
   
(2.2.3.) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี ้
   
(ก) วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซ้ือขำยหนว่ยลงทุน ที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยประกำศภำยในวันท ำ
กำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน 
   
(ข) วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทนุล่ำสุด โดยประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถัดไป 
   
(ค) วันท ำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีทีก่องทุนรวมก ำหนดวัน
ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน 
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(ง) วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธหิรือมูลค่ำหนว่ยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
โดยประกำศใน 3 วันท ำกำรถัดไป 
   
ทั้งนี้ ควำมในข้อ (ก) มิให้น ำมำใช้บังคับกบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขำยหนว่ยลงทุนทุกวันท ำกำร และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถำบัน 
   
(2.2.4.) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด  
โดยประกำศภำยใน 3 วันท ำกำรถัดไป  
 
บริษัทจัดกำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และรำคำรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไมข่ำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน โดยให้ได้รับ
ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว  
(2) เมื่อมีเหตุที่บรษิัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรำกฏเหตุดงักล่ำว  
 
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข้อ (2.1.3.) ข้อ (2.1.4.) ข้อ (2.2.3.) และข้อ (2.2.4.) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิดังต่อไปนี ้
   
(1) ใช้ตวัเลขทศนยิมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 (3) และต้องไดร้ับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  
(2) ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำง
หนังสือพิมพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกข้อมูลในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้  
 
(3) จัดให้มขี้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบรษิัทจัดกำร และสถำนที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขำยหน่วยลงทุน เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบนั บริษัทจัดกำรกองทุน
จะจัดใหม้ีข้อมูลดังกล่ำวด้วยหรอืไม่ก็ได ้
  
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธหิำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันท ำกำร
ที่ค ำนวณน้ัน  

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุนและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ระกำศข้ำงต้น ต้อง
ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

3. กำรใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหนว่ยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ
จ ำนวนหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี ้ 
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(3.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วธิีกำรปัดเศษทศนิยม 
ตำมหลักสำกล  

(3.2) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนยิมตำมหลักสำกล 
ส ำหรับมูลค่ำหนว่ยลงทุนเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ รำคำขำยหนว่ยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4  
ขึ้น ส่วนมูลค่ำหนว่ยลงทุนเพื่อใช้ในกำรค ำนวณรำคำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนยิมต ำแหนง่ที่ 5 ทิ้ง  

(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 4 ต ำแหนง่โดยตัดทศนิยมต ำแหนง่
ที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนยิมตำมหลักสำกล แต่
จะใช้ผลลัพธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ต ำแหน่งโดยตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์น้ันรวมเข้ำเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิด 
 
ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้บรษิัทจัดกำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน  รำคำขำยหนว่ย
ลงทุน  และรำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตำมข้อ 19. บริษัทจัดกำรจะไมค่ ำนวณและประกำศตำมก ำหนดนี้ก็ได้ โดย
จะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันทีไ่ม่สำมำรถค ำนวณและประกำศได้ 
   
บริษัทจัดกำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และรำคำรับ
ซื้อคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 19(3)  และเมื่อปรำกฏเหตุ
ข้ำงต้น  บริษัทจัดกำรจะประกำศกำรหยุดค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหนว่ยลงทุน และ
รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ ณ ที่ท ำกำรทุกแหง่ของบรษิัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทุน  และบริษทัจดักำรจะรำยงำนกำร
หยุดค ำนวณมูลค่ำดังกล่ำวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่ำงประเทศนั้นให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 3 วัน
ท ำกำร  
 
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรจะประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษทัจัดกำร ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะประกำศโดยช่องทำง
อื่นแทนกำรประกำศผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดกำร เช่น กำรประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวัน หรือช่องทำงอื่นที่
เหมำะสม โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษทัจัดกำรจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
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1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำ
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตำงค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษัทจัดกำรจะจัดท ำ
และส่งรำยงำนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วันท ำกำรนับแตว่ันที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจัดให้มีส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบรษิัทจัดกำรเพื่อให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้  
 
(1) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
 
(2) รำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(3) สำเหตุที่ท ำให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
  
(4) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทั้งนี้ เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำ
จำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 
ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซ่ึงท ำให้รำคำหนว่ยลงทุนไม่ถกูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำ
หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจัดกำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหนว่ยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรำ
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทัจัดกำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบรำคำ
หน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้อง และด ำเนินกำรดังต่อไปนี้เฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรำส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(1) จัดท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิ้นภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันทีพ่บว่ำ
รำคำหน่วยลงทุนนั้นไมถู่กต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ดแูลผลประโยชนภ์ำยในวันท ำกำรถดัจำกวันที่ค ำนวณรำคำ
หน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันทีบ่ริษัท
จัดกำรส่งรำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้  
 
(ก) รำคำหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง  
 
(ข) รำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
(ค) สำเหตุทีท่ ำให้รำคำหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
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ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะจัดใหม้ีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษทัจัดกำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภำยในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
 
(3) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถรับทรำบชือ่กองทุนรวม ที่มีกำรแก้ไขมูลคำ่หรือรำคำหน่วย
ลงทุน และวัน เดือน ปีทีม่ีกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทุน ภำยในสำมวันท ำกำรนับแตว่ันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรอง ข้อมูลในรำยงำนตำม (1)     
  
(4) ชดเชยรำคำใหแ้ล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทุนที่ได้ซ้ือหรือขำยคืนหน่วย
ลงทุนในชว่งระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทรำบถงึกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วัน
ท ำกำรนับแตว่ันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำว  
 
(5) จัดท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหนว่ยลงทุนไมถู่กต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทั้งส ำเนำรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำทีจ่ัดท ำตำม (1) ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วัน
ท ำกำรนับแตว่ันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนั้น 
เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปจัจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ บริษัทจัดกำรจะไม่ส่ง
รำยงำนมำตรกำรป้องกันให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ำกำรที่
รำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้องมีสำเหตุมำจำกปจัจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดแ้ทน 
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องต่ ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่งมีมูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หำกปรำกฏว่ำผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดกำรจะจำ่ยเงินของบริษทัจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ำยเงินของบรษิัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปจัจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขำย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ำมีสำเหตุดงักล่ำว  
  
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวน
ซึ่งมีมูลค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิด
เป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหนว่ย
ลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนตำ่งของรำคำ เพื่อ
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ชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิม่จ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมมีูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไมถู่กต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แกผู่้ซื้อหน่วยลงทนุ  
  
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซึ่ง
มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนไมม่ีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดกำรจะจำ่ยเงินของบริษทัจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ำยเงินของบรษิัทจัดกำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปดิ เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปจัจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพยต์ำมรำคำตลำดครั้งสุดท้ำยของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขำย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รบัรองว่ำมีสำเหตุดงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทุนรำยใดมมีูลค่ำไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบำท บริษทัจัดกำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบคุคล
ดังกล่ำวไมม่ีสถำนะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว บริษทัจัดกำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสรจ็ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตำม 2 (ก) 
บริษัทจัดกำรอำจจำ่ยเงินของบรษิัทจัดกำรเองแทนกองทุนกไ็ด้  
 
4. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกรำคำหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศ
กำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
และผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทุนไมถู่กต้องมีสำเหตมุำจำกปจัจยัภำยนอกทีไ่ม่อำจ
ควบคุมได ้ 
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
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17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :  

 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำงสำว ซูซำน เอ่ียมวณิชชำ  

ชื่อ : นำย สุชำติ พำนิชย์เจรญิ  

ชื่อ : นำงสำว ชื่นตำ ชมเมิน  

ชื่อ : นำงสำว วันดี เอ่ียมวณชิชำ  

ชื่อ : นำย เกียรติศักดิ์ วำนชิยห์ำนนท์  

รำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 
 
18. รอบระยะเวลำบัญชปีระจ ำปีของกองทุนรวม :  
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18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  
 
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที ่ 
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมำณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ส ำนักงำนรับจดทะเบยีนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : ประมำณ 1 ป ีนับตั้งแตว่ันถัดจำกวันที่ส ำนักงำนรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  
 
19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจัดกำร :  

19.1 กำรแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกีำรจัดกำรให้กระท ำโดยกำรขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะด ำเนินกำรโดยกำรจัดประชมุผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกำรส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ำงมำกหรือมตพิิเศษมีจ ำนวน
ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมตแิละกำรนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมตินั้น 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะแจ้งกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธีกำรจัดกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่มมีตใิหแ้ก้ไข 
 
19.2 บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แทนกำรขอมตขิองผู้ถือหน่วย
ลงทุนตำมข้อ 19.1 ในกรณีกำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวธิีกำรจัดกำรดังต่อไปนี้ 

(1) กำรเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท ำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอียู่เดิมด้อยลง 

(3)  กำรเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำร
ลงทุน  

(4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหนว่ยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยเรื่องกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินและ
มูลค่ำหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทั้งนี้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหนึ่งต้องไมม่ีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท ำให้
ผลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง 
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19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ไขเพิม่เติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้รับมตจิำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อก ำหนดอื่นในท ำนองเดียวกัน ให้กระท ำได้เฉพำะในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) กำรแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

(2) กำรแก้ไขเพิม่เตมิที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำส่ังที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว 

(3)  กำรแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  กำรแก้ไขเพิม่เตมิที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไมท่ ำให้ผลตอบแทนและควำมเส่ียงของ
กองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรจะแจ้งกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือวิธีกำรจัดกำรตำมขอ้ 19.1 ถึง 19.3 ไปยังผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสำมำรถเข้ำตรวจดไูด้ ภำยใน 15 วันนับแตว่ันทีม่ีมติให้
แก้ไขหรือวันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์และวธิีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงักล่ำว ให้เปน็ไปตำมข้อก ำหนดใน
ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทั้งนี้ กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก ำหนดอื่น ๆ :  

20.1. กำรควบรวมกองทุน  
ในกำรควบรวมกองทุน บริษทัจดักำรสำมำรถกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใตห้ลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้ 
  
(1) กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดับควำมเส่ียงของกำร
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดกำรต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกของโครงกำรแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่ำว 
  
(2)  กรณีกำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดับควำมเส่ียงของกำร
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน บริษัทจัดกำรต้องได้รับมติพเิศษของโครงกำรแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่ำว 
 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตำมกฎ ข้อก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
ก ำหนด หรือจะก ำหนดต่อไป 
  
20.2. กำรรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจำกกำรที่กองทุนใช้บรกิำรบุคคลอ่ืน 



ONE-ENHANCED3M3  68 

บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำร  อันเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของ
บุคคลดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุนได้  แตต่้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของ
ควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ และ 
   
(2)  ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลน้ันบ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อให้กองทุน
ได้รับผลประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว (churning) 
   
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบรษิัทจดักำร  บริษัทจัดกำร
ต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย 
   
ทั้งนี้ กรณีที่บริษทัจัดกำรมีกำรรบัผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับ
ผลประโยชน์ดังกล่ำวไวใ้นรอบปบีัญชหีรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย 
     
20.3. ข้อจ ำกัดกำรถือหนว่ยลงทุน  
กองทุนน้ีมีข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นแห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิัทจัดกำร 

20.4. ข้อก ำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคบัใชว้ันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่
ไม่ใช่สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี
ของบุคคลที่อยูใ่นบังคับต้องเสียภำษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุคลสัญชำติอเมริกัน ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมรกิำ และผู้ซ่ึงมถีิ่นที่อยู่ทำงภำษใีนสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับFFI นั้น นอกจำกนี
ยั้งปรำกฎด้วยว่ำในปัจจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มขี้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษทัจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผูกพันตนกับหนว่ยงำน
สรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำโดยมหีน้ำทีต่้องรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลักษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด หน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของ
ลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถงึหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลูกค้ำบำงประเภทต้องจัดท ำเอกสำรยืนยันตนตำม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มี
สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบที่ส ำคัญ
ในสองกรณี คือ 
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงนิจำกกำรขำยทรัพย์สิน
ทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรพัยสิ์นทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงิน
ลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดยFATCA 
ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อก ำหนดของFATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรพัย์สิน ผูส้นับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนช ำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
 
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผูร้ับฝำกทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เข้ำรว่มผูกพันตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำร
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิกับกองทนุรวมหรือบริษัทจัดกำร ซ่ึงอำจท ำให้กองทุนรวมไม่
สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไมม่ีประสิทธิภำพ รวมถงึอำจท ำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษทัจัดกำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดักำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และ
ข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อใหบ้ริษทัจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัตติำมภำระ
ผูกพันภำยใต้ข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่ เกี่ยวข้องได้ บรษิัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีเ่ข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) ให้ค ำยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรน ำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ 
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษขีองสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหนว่ยลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ทีม่ีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดกำร ให้กบัหน่วยงำนของรัฐทัง้ใน
และต่ำงประเทศตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทรำบควำม
เกี่ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมรกิำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสทิธิในสัญชำติอเมริกันหรือกำรให้ข้อมูลตำมหัวข้อที่
ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหนว่ยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคย
ให้ไว้มีกำรเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึน ำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว 
 
(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้กองทุนหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิม่ขึ้นหำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไมแ่สดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจัดกำรก ำหนด 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
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เหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมที่บริษทัจัดกำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับค ำส่ังซื้อ / สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ดังกล่ำว 
(3) ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยนั้น ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่ เกีย่วข้อง ทั้งนี้ต้องไมข่ัด
กับกฎหมำยของประเทศไทย 
(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
ถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเล่ียงมใิหบ้ริษัท
จัดกำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท ำ
ให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จำ่ย หรือถูกปิดบญัชธีนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏบิัติบริษทัจัดกำรจะ
เลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ(หรือเปน็บุคคลตำมที่กฎหมำย
ต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) เท่ำนั้น 
 
ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อก ำหนดเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษทัจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ 
ข้ำงต้น บรษิัทจัดกำร(รวมถงึผู้ทีเ่กี่ยวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่ง
ข้อมูลของผู้ถือหนว่ยลงทุนไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเปน็ต้องร้องขอต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุน 

20.5. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมหีน้ำทีใ่ห้ควำมร่วมมือกับบรษิัทจัดกำร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบรษิัทจัดกำรในกำรปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรรูจ้ักลูกค้ำ (Know Your Customer: KYC) และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดใหแ้ก่บริษทัจัดกำร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ  
 
ทั้งนี ้บริษทัจัดกำร และ/หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกบรษิัทจัดกำร มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกกำรท ำ
ธุรกรรมของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้ตำมที่เห็นสมควร โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดใหแ้ก่บริษัทจัดกำร และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบรษิัทจัดกำร ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจดัส่งเอกสำรหรือ
หลักฐำนใดใหแ้ก่บริษทัจัดกำร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร ไม่ครบถ้วนเพยีงพอส ำหรับกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือกฎหมำยต่ำงๆ ทั้งนี้ ตำมที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  
(2) บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรท ำธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอำจมีลักษณะเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงิน และ/หรือใช้เปน็ช่องทำงในกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรืออำจมีลักษณะ
เป็นกำรหลีกเล่ียงกฎหมำยหรือขัดแยง้ต่อกฎหมำยต่ำงๆ  
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(3) บริษัทจัดกำรเห็นว่ำกำรท ำธรุกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนอำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนรวม  
ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่น หรือควำมน่ำเชื่อถือหรือภำพลักษณ์ของธุรกิจ  
 
นอกจำกนี้ ผู้ถือหนว่ยลงทุนตกลงยินยอมให้บรษิัทจัดกำร และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกบรษิัทจัดกำรเปิดเผยข้อมูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสำรหรือหลักฐำนใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เชน่ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบุคคล ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้
ถือหุ้นหนังสือมอบอ ำนำจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำกับดแูลตำมกฎหมำยต่ำงๆ 
หรือบุคคลอ่ืนใด เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ/หรือ
กฎหมำยต่ำงๆ  
 
ทั้งนี้ ค ำว่ำ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน” หรือ ค ำว่ำ “กฎหมำยต่ำงๆ” นัน้ ให้มีควำมหมำย
รวมถึงกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ที่กองทุนรวมไดม้ีกำรลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย  

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษทัจัดกำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนให้บริษทั
จัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทุนรวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วันที่รูห้รือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หำกมีเหตจุ ำเป็น
และสมควร บรษิัทจัดกำรอำจขอให้ส ำนักงำนพจิำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุน
รวมรำยใหมจ่ะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นส ำคัญ และในกรณีทีม่ีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนบรษิัท
จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดมิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด บรษิัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมตอ่ไป  
 
22. มำตรกำรเยียวยำกรณีบรษิัทจัดกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรอนมุัติให้จัดต้ังกองทุน
รวมเป็นกำรทัว่ไป :  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตัิใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็น
กำรทั่วไป และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตัินั้นก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุนบริษัทจัดกำรกองทุน
รวมจะแก่ไขเยียวยำควำมเสียหำยโดยไมช่ักช้ำ โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้
ลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยินยอมให้น ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำของอนญุำโตตุลำกำร 
 
23. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  

บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรช ำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบัญชทีี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ
เพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจำ่ยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแตจ่ ำเป็นเพื่อช ำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
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ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้
ช ำระบัญชีจะด ำเนินกำรเฉล่ียเงนิคืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถอือยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร  
 
เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบัญชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฏว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยูใ่ห้ผูช้ ำระบญัชจีัดกำร
โอนทรัพย์สินดังกล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้ กำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ก ำหนด หรือจะก ำหนดตอ่ไป 

  
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมหีน้ำที่ปฏิบัตติำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำส่ังที่ออกโดย
อำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำรขัดหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำส่ังดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
ค ำส่ังนั้น ให้ถือว่ำบริษทัจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมในข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจัดกำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำม
ในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่ำผูกพันผู้ถือหนว่ยลงทุนทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงควำมประสงคใ์นกำรซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมนี้ ไมว่่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 
 
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่ง
พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดกำรกองทุนรวม  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีปทีี่ 4 ที่จะส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภำคม 2564

 

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
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1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 989 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น 9, 24  
ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศัพท ์0-2659-8888 โทรสำร 0-2659-8860-1  
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) :  
 
สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

บริษัทจัดกำรมีสิทธ ิหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบในโครงกำรดังต่อไปนี้   
 
(1) จัดกำรกองทุนรวมให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุัติ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ ำไว้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเคร่งครัด  
 
(2) จัดให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษำทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไวต้่ำงหำกจำกทรพัย์สินของบริษัทจัดกำร และน ำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝำกไว้
กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน 
 
(4) จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุนและน ำผลประโยชน์ดังกล่ำวฝำกไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน 
 
(5) แต่งตั้งนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนและจัดใหม้ีทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(6) จัดท ำรำยงำนกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนรวมเป็นรำยวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวัน
ท ำกำรน้ัน  
 
(7) จัดท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรำยวันและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทุกวันท ำกำรน้ัน  
  
(8) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุน ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
  
(9) จัดให้มีผู้สอบบญัชี ซึง่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม โดยถือตำมข้อก ำหนดแห่งประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัช ี 

(10) จัดท ำรำยงำนทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุรวมของรอบปีบัญชี และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี หรือภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ในกรณีที่บริษทัจดักำรเลือกจัดท ำและส่งรำยงำนตำมข้อ (11) ตำมปี
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ปฏิทิน ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวจะแสดงข้อมูลตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริษทัจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก
แห่ง ของตวัแทนขำยหรือรับซื้อคืน ที่ใช้ในกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน เพื่อใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้และจัด
ส ำเนำให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
  
(11) จัดท ำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของปีบญัชี หรือของปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลำหกเดือนนั้น และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำหกเดือนดังกล่ำว หรือเมื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนร้องขอ 
ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวจะแสดงขอ้มูลตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเลือกจัดท ำและส่งรำยงำนดังกล่ำวตำมรอบปีบัญชี บริษทัจัดกำรจะได้รับยกเว้นไมต่้องจัดท ำและ
ส่งรำยงำนดังกล่ำวในรอบระยะเวลำหกเดือนหลังส ำหรับปบีัญชนีั้น  
  
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ทีท่ ำกำรทุกแห่งของบริษทัจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุก
แห่งของตวัแทนขำยหรือรับซื้อคนื ที่ใชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้และจัด
ส ำเนำให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
 
(12) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวธิีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรจัดกำรกองทุน
รวมหรือแก้ไขวิธจีัดกำร"   
  
(13) ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทุนและค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตำมอตัรำที่ระบุไว้ในโครงกำรที่ได้รับอนุมัต ิ 
 
(14) ส่ังจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมอัตรำที่ระบุไวใ้นโครงกำร  
 
(15) แต่งตั้งผู้ช ำระบญัชโีครงกำร โดยควำมเห็นชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เมื่อโครงกำรน้ีได้ยกเลิก  
 
(16) เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิกำรที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ เท่ำทีจ่ ำเปน็เพื่อรักษำผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(17) จัดท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหลักทรัพยท์ี่มมีูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือไดห้ลักทรัพยม์ำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วันที่หลักทรัพย์มมีูลค่ำ
เกินอัตรำที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับตัง้แตว่ันถัดจำกวันที่
หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนที่ก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำส ำเนำไว้ที่บริษทัจัดกำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
(18) แต่งตั้งผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
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(19) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตำมวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
(20) ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ 
หน่วยลงทุน  
 
(21) แจ้งกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดท ำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวพร้อมทั้งแสดงเหตผุล
และหลักฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชนใ์ห้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดย
บริษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได ้
 
(22) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซือ้หรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมำแล้วหรือกำร
หยุดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน  
 
รำยงำนกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนและรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทนุรวม ณ วันท ำกำร
สุดท้ำยก่อนวันรำยงำนน้ันให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันท ำกำรก่อนวันเปดิรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ัง
ขำยคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งกำรเปิดรับค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบในทันทีที่
สำมำรถกระท ำได้  
 
(23) จัดส่ง แจกจ่ำย หรือจัดใหม้หีนังสือชีช้วนที่เป็นปจัจบุัน ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรดังต่อไปนี ้ 
 
(ก) จัดส่งและด ำเนินกำรให้ตวัแทนขำยหรือรับซื้อคืน ทีใ่ชใ้นกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และจัดให้มหีนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรไว ้ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของ
บริษัทจัดกำรและ ณ สถำนที่ติดต่อของตวัแทนขำยหรือรับซื้อคนืที่ใชใ้นกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในกำร
แจกจ่ำยแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลำที่เสนอขำยหน่วยลงทุน  
 
(ข) จัดท ำหนังสือชี้ชวนใหมใ่ห้เป็นปัจจบุันทุกรอบปีบญัชแีละจดัส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันส้ินปีบญัช ี 
  
(24) ชี้แจงและด ำเนินกำรใหต้ัวแทนขำยหรือรับซื้อคืน ชี้แจงข้อมูลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทรำบใน
กรณีที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรือมีเหตุกำรณ์ทีม่ีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน
หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทนุหรือต่อกำรเปล่ียนแปลงในรำคำของหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม  
 
(25) ด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุน
รวม"  
 
(26) ปฏิบัติกำรอื่นๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวัตถุประสงคข์องโครงกำร และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
(27) ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบอื่นๆ ตำมที่พระรำชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกำศ
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คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และที ่
จะมแีก้ไขเพิม่เตมิต่อไป ที่ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร  
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมหีน้ำที่ปฏิบัตติำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำส่ังที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งนี ้ในกรณีที่
ข้อก ำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำส่ัง
ดังกล่ำว หำกบรษิัทจัดกำรกองทุนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำส่ังนั้น ใหถ้ือว่ำบริษทั
จัดกำรกองทุนได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปล่ียนบริษัทจัดกำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนบรษิัทจัดกำรกองทุนรวม ไมว่่ำโดยค ำส่ังของส ำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเปน็เพื่อให้บรษิัทจัดกำร
กองทุนรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถงึกำรส่งมอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม ่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
ที่อยู่ :  
400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบในโครงกำรดังต่อไปนี้  
  
(1)  ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนรวม รับเงนิต่ำง ๆ ที่กองทุนรวมจะพงึได้รบัจำกกำรจัดตั้งและ
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม เช่น เงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจำกหลักทรัพย์เงนิได้จำกกำรจ ำหน่ำย
หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุนรวม และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
รวม  
  
(2) จัดให้มีกำรรับมอบ เปล่ียนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพยต์่ำง ๆ ซึ่งเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม
ตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำหลักทรัพย์ดังกล่ำว ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตำมค ำส่ังของบรษิัทจัดกำร เมื่อเห็นว่ำมีหลักฐำน
ถูกต้องแล้ว  
  
(3) จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนรวม เพื่อเป็นค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ของกองทุนรวมตำมค ำส่ังของบรษิัทจัดกำร  
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(4) แจ้งและรำยงำนใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถ้ือหุ้น กำรรับ
เงินปันผล และดอกเบี้ย กำรจองหุ้นเพิ่มทุน กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น และกำรเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครอง
หลักทรัพยข์องกองทุนรวม โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหนว่ยงำนที่เกีย่วข้อง รวมทั้ง รับ หรือจ่ำยเงินตำมสิทธินั้นๆ ตำมค ำส่ังของบรษิัทจัดกำร  
  
(5) แจ้งและรำยงำนใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ทีจ่ะต้องปิดโอน หรือก ำลังอยู่ในระหว่ำง
ท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผูถ้ือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ  
  
(6) จัดท ำรำยงำน ดังต่อไปนี้   
  
(ก) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจำ่ยเงินจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันท ำกำรซื้อขำยและค ำนวณ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ (ถ้ำม)ี  
 
(ข) รำยงำนเป็นรำยวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตำมประเภทของหลักทรพัย์ และตำมสถำนภำพของ
หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ค ำนวณดอกเบี้ยค้ำงรับ (ถ้ำม)ี  
 
(ค) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนี้คำ่ซื้อหลักทรัพยแ์ละลูกหนี้ค่ำขำยหลักทรัพย์   
  
(7) รับรองควำมถูกต้อง ในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื้อคืน และรำคำ
ขำยหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม และกำรค ำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
และจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ที่บรษิัทจัดกำรได้ค ำนวณไว้ และส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว  
  
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกรณีดังนี้  
  
(ก) บริษัทจัดกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ได้มีค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำง
สมเหตุสมผล  
  
(ข) บริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังซื้อหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไวแ้ล้ว หรือหยุด
รับค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนได้ หำกเห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและ
เหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
  
(ค) บริษัทจัดกำรช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอื่น  
   
(9) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนรวมของบรษิัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ริษัทจัดกำรเป็นผูจ้ัดหำ
ในกำรจัดท ำรำยงำนทุกรอบปบีญัชี  และส่งใหบ้ริษัทจัดกำรภำยใน 30 วันนับตั้งแตว่ันถัดจำกวนัส้ินปีบัญชีนั้น  
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(10) ดูแลให้บริษทัจัดกำรปฏบิัตกิำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ภำยใต้ มำตรำ 125  แหง่พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบรษิัทจัดกำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษทัจดักำรโดยทันที ในกรณี
ที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบัตหิน้ำทีต่ำมมำตรำ  
125  ผูดู้แลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน  5  วัน นับตั้งแตว่ันถัดจำกวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รูถ้ึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  
  
(11)  ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บรษิัทจัดกำรปฏิบัตติำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำม
เสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค ำส่ังจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคับคดีเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้อง
จำกทรัพย์สินของกองทุนรวม  
  
(12)  ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535  ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบักำรดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
  
(13)  ในกรณีที่มีกำรเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว หน้ำที่ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะส้ินสุดเมื่อผู้ช ำระบญัชไีด้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่ส้ินสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะปฏบิัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ดังนี้  
  
(ก)  รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุรวมจนกว่ำจะจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวม   
  
(ข)  ดูแลและตรวจสอบใหผู้้ช ำระบัญชีปฏิบัตติำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบัญชีกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ กองทุน
รวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชักช้ำ  
  
(14)  รับรองผลกำรนับมติ ในกรณีที่มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหนว่ยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้ว
ทั้งหมดของโครงกำร  
  
(15)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่กฎหมำยเกี่ยวกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยก ำกับหลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535 ประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรือ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  และหรือ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำด
ทุน ทั้งทีม่ีอยูใ่นปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต  
  
(16) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องจัดให้มีสถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศของกองทุนรวม เช่น ทีศู่นย์รับฝำกทรพัย์สินในต่ำงประเทศ หรือ
พิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รับฝำกทรัพย์สินอ่ืน เพื่อท ำหน้ำที่เก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศของกองทุนรวม  
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน
รวมและตำมพระรำชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยเดมิมหีน้ำที่ด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็น
เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏบิัตหิน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวรวมถงึกำรลงลำยมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที ่ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
ได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน ไม่ว่ำกำร
กระท ำน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนใน
กำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพยีงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้รำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื่อนไขกำรเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

กำรเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้  
 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัตติำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หรือประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้เป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำทีแ่กผู่้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงคจ์ะ
รับหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวให้บรษิัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษรเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 90 วัน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมมีติเสียงข้ำงมำกซ่ึงคิดเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้ทัง้สิ้น เรียกรอ้งใหม้ีกำรเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน ์น ำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกบั
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กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชนต์่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำ
ฉบับนี้ได้ ทัง้นี้ กำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเปน็หนังสือไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนข์ำดคุณสมบัตใินกำรเป็นผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตำมประกำศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จัดกำรแกไ้ขให้ถูกต้องภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจำกวันที่บริษทัจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำรตรวจสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัท
จัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ได้
แก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีทีผู่้ดูแลผลประโยชนม์ิได้แกไ้ขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด บริษทัจัดกำรจะด ำเนินกำรขอ
อนุญำตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจำกวันที่ครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้ก้ไข และเมื่อไดร้ับอนุญำตแล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รำยใหม่แทนโดยพลัน  
 
ทั้งนี้ กำรเปล่ียนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและกำรแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน จะกระท ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำ
ข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเปน็กรณีที่มีนัยส ำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขใหห้มดไป ให้บรษิัทจัดกำรกองทุนรวมมีอ ำนำจ
บอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :  

400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพมหำนคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 และที่  
บริษัทศูนย์รบัฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) และที่  
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และที ่ 
ผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ  

 
3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นำงสำว ซูซำน เอ่ียมวณิชชำ  
ที่อยู่ :  
บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด  
503/21 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยำ แขวงถนนพญำไท  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  
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ชื่อ : นำย สุชำติ พำนิชย์เจรญิ  
ที่อยู่ :  
บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด  
503/21 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยำ แขวงถนนพญำไท  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นำงสำว ชื่นตำ ชมเมิน  
ที่อยู่ :  
บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด  
503/21 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยธุยำ แขวงถนนพญำไท  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 
 

ชื่อ : นำงสำว วันดี เอ่ียมวณชิชำ  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด  
503/21 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ชื่อ : นำย เกียรติศักดิ์ วำนชิยห์ำนนท์  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกัด  
503/21 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์  
ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 
 
หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจัดกำรจะแจ้งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบัญชขีองกองทุนตำมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่รบัรอง
ทั่วไป  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  
ที่อยู่ : 989 อำคำรสยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น 9, 24  
ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศัพท ์0-2659-8888 โทรสำร 0-2659-8860-1  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด  
ที่อยู่ : หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจำกบริษัทจัดกำร 
ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้อคืนที่ให้บริกำรเพิ่มเติมไดท้ี่ www.one-asset.com 
 

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืมีสิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในโครงกำรดังต่อไปนี้  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำม)ี ตำมอัตรำที่ก ำหนด
ไว้ในโครงกำร  
 
(2) แจกจ่ำยหนังสือชีช้วนหรือเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำย  
 
(3) แจกจ่ำยหรือรับเอกสำรกำรส่ังซื้อ ค ำส่ังซื้อ หรือค ำส่ังขำยคนืหน่วยลงทุน   
 
(4) รับช ำระเงินค่ำซื้อหนว่ยลงทนุหรือช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน  
 
(5) ยืนยันกำรซ้ือหรือขำยคืนหนว่ยลงทุน   
  
(6) ส่งมอบหรือรับมอบใบหนว่ยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(7) คืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน  
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(8) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็นหน้ำที่
ของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

 
9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีสิทธิได้รับคำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุนจำกบริษทัจัดกำร ส ำหรบักำรท ำหน้ำที่ของที่ปรึกษำกำร
ลงทุนและมีสิทธิตำมสัญญำแต่งตั้งที่ปรึกษำกำรลงทุน อย่ำงไรกต็ำมที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไมม่ีอ ำนำจควบคมุกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจัดกำรมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในกำรจัดกำรกองทุน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรซื้อขำยหลักทรพัย์หรือกำรจัดกำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทั้งนีท้ี่ปรึกษำกำรลงทุนไมม่สิีทธิที่จะรบัทรำบถงึกำร
ตัดสินใจดังกล่ำว  
 
อน่ึง ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีหน้ำทีโ่ดยสรุปดังนี้คือ  
 
(1) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ำของหลักทรพัย์ หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพยข์อง
ประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลักษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษัทจัดกำรทุกเดือน หรือเมือ่บริษัทจัดกำรร้องขอตำม
สมควร  
 
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำวะทำงเศรษฐกิจตลำดเงินและตลำดทุนของทั้งประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำ
รำยงำนสรุปเป็นลำยลักษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษทัจัดกำรทุกเดือน หรือเมื่อบริษทัจัดกำรร้องขอตำมสมควร 
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(3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำวะอุตสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธุรกิจของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อักษรส่งใหแ้ก่บริษทัจัดกำรทุกเดือน หรือเมื่อบริษทัจัดกำรร้องขอตำมสมควร  
 
(4) รวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ ตำมทีบ่ริษัทจัดกำรร้องขอตำมสมควร  
 
(5) ที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แกท่ี่ปรึกษำกำรลงทุน จะต้องไม่ซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์ของกองทุน  
 
(6) ที่ปรึกษำกำรลงทุนต้องเก็บรกัษำข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนและข้อมูลอ่ืนๆที่ได้ล่วงรู้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผย 
ให้บุคคลใดทรำบ เว้นแตจ่ะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือด้วยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
(7) ที่ปรึกษำกำรลงทุนต้องรับผดิชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกดิขึ้นเพรำะควำมประมำทเลินเล่อ หรือกำรไม่กระท ำกำร
ตำมหน้ำที่โดยไมม่ีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำงำนใหแ้ก่ที่
ปรึกษำกำรลงทุน  
 
(8) ที่ปรึกษำกำรลงทุน และตัวแทนที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไม่กระท ำกำรใดๆ อันก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
และปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่จะมีขึ้นภำยหลังอย่ำงเคร่งครัด 
 
หมำยเหตุ (ทีป่รึกษำกำรลงทุน) :  

บริษัทจัดกำรอำจท ำกำรแต่งตั้งผู้ที่มใีบอนุญำตในกำรประกอบธรุกิจเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุนให้เป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน
ของบริษทัจัดกำรเพื่อกองทุน เพื่อให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำในด้ำนกำรลงทุนใหแ้ก่บริษัทจัดกำร (ถ้ำม)ี เพื่อให้กำร
ลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน โดยที่ปรกึษำกำรลงทุนจะไมม่ี
อ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแตป่ระกำรใด และบริษัทจัดกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยกำรเป็น
ที่ปรึกษำกำรลงทุน  
 
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :  

 
สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

ที่ปรึกษำกองทุนมีสิทธไิด้รับค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกองทุนในอตัรำตำมที่ก ำหนด  
 
อน่ึง ที่ปรึกษำกองทุนมหีน้ำที่โดยสรุปดังนี้คือ  
 
(1) ใหข้้อมูลและค ำแนะน ำเก่ียวกับตรำสำรต่ำงประเทศที่กองทนุควรลงทุน โดยหำรือร่วมกับบริษัทจัดกำร  
 
(2) น ำเงินลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดกำรฝำกไว้ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ ไปลงทุน 
ในหลักทรัพย์ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร หรือตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหนว่ยงำนเกี่ยวข้อง 
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ประกำศก ำหนด ภำยใต้กำรตัดสินใจของบริษัทจัดกำร  
 
(3) จัดท ำรำยงำนกำรลงทุนและรำยงำนเก่ียวกับหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนและส่งใหบ้ริษัทจัดกำร และผู้ดูแล
ผลประโยชนท์รำบทุกวันท ำกำร โดยส่งข้อมูลทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และโทรสำร และ/หรือวิธีกำรอื่นๆ ที่
เหมำะสม  
 
(4) แจ้งกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรัพย์ให้บริษทัจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบทุกวันท ำกำร และในกรณีที่กำร
เปล่ียนแปลงมีนัยส ำคญั ที่ปรึกษำกองทุนต้องแจ้งให้บริษทัจัดกำรทรำบถึงสำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว พร้อม
ทั้งประเมินสถำนกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อไป  
 
(5) แจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของตลำดหลักทรัพยต์่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุน ให้บริษัทจดักำรทรำบ  
 
(6) ให้ควำมรูแ้ละค ำแนะน ำต่ำงๆ แก่บริษัทจัดกำรส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  
 
(7) ที่ปรึกษำกองทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำงำนใหแ้ก่ที่ปรึกษำกองทุน จะต้องไม่ซื้อหรือขำย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์ของกองทุน  
 
(8) ที่ปรึกษำกองทุนต้องเก็บรักษำข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนและข้อมูลอ่ืนๆที่ได้ล่วงรู้เป็นควำมลับ และจะไม่เปิดเผย 
ให้บุคคลใดทรำบ เว้นแตจ่ะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือด้วยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำร เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
(9) ที่ปรึกษำกองทุนต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่อ หรือกำรไม่กระท ำกำร
ตำมหน้ำที่โดยไมม่ีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกองทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ท ำงำนใหแ้ก่ที่
ปรึกษำกองทุน  
 
(10) ที่ปรึกษำกองทุน และตัวแทนที่ปรึกษำกองทุนจะไม่กระท ำกำรใดๆ อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
และปฏิบัตติำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่จะมีขึ้นภำยหลังอย่ำงเคร่งครัด  
 
หมำยเหตุ (ทีป่รึกษำกองทุน) :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
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สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 
 
สิทธิ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล เน่ืองจำกกองทุนไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ตำมที่ระบุไวใ้นข้อ 13. “เงื่อนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและ 
กำรโอนหน่วยลงทุน” ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  
 
13.4. ข้อจ ำกัดกำรโอนหนว่ยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรรับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 13 “เงื่อนไข
และข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน” ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธจีัดกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือ่ท ำกำรแก้ไขเพิม่เตมิโครงกำรหรือแก้ไขวิธจีัดกำร โดยเป็นไปตำมหัวข้อ "กำรขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวธิีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร" 

ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหนว่ยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้ว
ทั้งหมด บริษทัจัดกำรหรือบริษทัหลักทรัพยท์ี่เป็นเจ้ำของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุน (Omnibus account) 
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น ในส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
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13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิทีจ่ะได้รบัหลักทรัพยห์รือเงินคืนหำกกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษทัจดักำรจะจัดใหม้ีผู้ช ำระ
บัญชทีี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช ำระบัญชโีดยจะได้ด ำเนินกำรใหม้ีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของ
โครงกำร ช ำระภำระหนี้สินของโครงกำร และแจกจ่ำยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนเฉลี่ยตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนทีข่ำย
ได้แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในกำรไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกบักองทุน เช่น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนทุกรอบ 6 เดือน  
 
13.8. อื่น ๆ :  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีวำมรับผิดจ ำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยังส่งใชแ้ก่บริษัทจัดกำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได้แสดงควำมประสงคใ์นกำรซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถือ ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธใินกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
กำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. ในกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทนุส ำหรับกำรเสนอขำยครั้งแรก  
กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด ์3M3 ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย จะใช้ระบบไรใ้บหน่วย
ลงทุน (Scripless) โดยจะด ำเนินตำมหลักเกณฑ์ ดงันี ้ 
  
(1) ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อที่ได้รับกำรจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจำกวันส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก  
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(2) ภำยหลังจำกทีม่ีกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพิม่ นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนรำยใหม่เป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งด ำเนินกำรใหม้ีกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็นกำรยืนยันจ ำนวนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ส่ังซื้อน้ันๆ ทำงไปรษณีย์ ภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันถัดจำกวันค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน  
  
(3) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหนว่ยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำร
นับตั้งแต่วันถัดจำกวันค ำนวณรำคำขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะถือเอำยอดคงเหลือของหน่วย
ลงทุนที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนฉบับล่ำสุด
เป็นรำยกำรที่เป็นปัจจุบันและถกูต้อง  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอำบุคคลที่มชีื่อแรกในค ำขอ
เปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนหรือเงินปันผล 
(ถ้ำม)ี  

(4) หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องท ำกำรทักท้วงข้อผิดพลำด
ภำยใน 7 วันท ำกำรนับตั้งแตว่ันถัดจำกวันทีไ่ด้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณี
ที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจัดกำรออกใบหนว่ยลงทุนได ้ 

อน่ึง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บรษิัทจัดกำรออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องกำรขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตดิต่อบริษัทจัดกำรโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหนว่ยลงทุน
เป็นเวลำล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 วันท ำกำรก่อนกำรส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุน เพื่อให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำร
โอนหน่วยลงทุนจ ำนวนนั้นๆ เขำ้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน 

ทั้งนี้ บริษทัจัดกำรขอสงวนสิทธใินกำรพิจำรณำออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐำนยืนยันกำรท ำรำยกำรซ้ือหรือขำยคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถร้องขอหรือปรบัเปล่ียนรูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธใินหนว่ยลงทุนได้ภำยหลัง 
ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำร ก ำหนด และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธใินกำรเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิ
เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลำกำรส่งมอบ เพื่อประโยชนแ์กก่องทุนโดยรวม หรือ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุในอนำคต โดยไมถ่ือ
ว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และไมถ่ือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรเดิม 

 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทุน
สำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจ ำเปน็ต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจดักำรกองทุนรวมต้องจัดท ำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

หำกมีกำรผิดนัดช ำระหนีห้รือมพีฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สำมำรถช ำระหนี้ได้ บริษทัจัดกำรจะรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอืน่ทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใชห่ลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำร
แห่งหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี้ ดังนี้   
  
16.1. กรณีที่บริษัทจัดกำรได้บันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกรำยที่มชีื่ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ริษัทจดักำรได้บันทึกมูลค่ำตรำสำรแหง่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธใินเงินได้สุทธิ
จำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้  เว้นแต่บริษทัจัดกำรได้ด ำเนินกำรตำม 16.3 ก่อนแล้ว  
  
16.1.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี้ บริษัทจัดกำรจะไม่น ำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงนิได้สุทธิจำกทรพัย์สินที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ มำรวมค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระ
หนี้ในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนงึถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ตกลงรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่ำวแทนเงิน ทัง้นี้ 
ตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรที่สมำคมบริษทัจัดกำรลงทุนก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
 
ในระหว่ำงที่บรษิัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ไดจ้ำกกำรรับช ำระหนี้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์
จำกทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงนิส ำรอง รำยได้หรือ
ผลประโยชนท์ี่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินน้ัน 
 
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจำกทรพัย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บรษิัทจัดกำรจะเฉล่ียเงินได้
สุทธิจำกทรพัย์สินที่ไดจ้ำกกำรรับช ำระหนี้คืนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภำยใน 45 วันนับตั้งแตว่ัน
ถัดจำกวันทีม่ีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่บริษทัจัดกำรได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลำกำรเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่ำงอื่น  
 
16.1.4. เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้รับช ำระหนี้
ตำมตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรยีกร้องดังกล่ำวเป็นเงิน บริษทัจดักำรจะปฏิบัตติำมควำมในข้อ 16.1.3. โดยอนุโลม  
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16.2. กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ไดบ้ันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเปน็ศูนย์  
 
16.2.1. ก่อนกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม่ิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดกำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมมติพิเศษ 
  
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะไดจ้ำก
กำรรับช ำระหนี้ มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พรอ้มเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี้  รวมทั้งจะ
จัดให้มหีรือจัดท ำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
(1) เอกสำรหลักฐำนซ่ึงแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดช ำระหนี้เกิดขึ้น 

(2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ที่บรษิัทจัดกำรกองทุนรวมจัดท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำ
สำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได ้

16.2.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหน้ี บริษทัจดักำรจะน ำทรัพย์สินดังกล่ำวมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรัพย์สินน้ันเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำม
หลักเกณฑ์และวธิีกำรที่สำมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และจะด ำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี้   
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บรษิัทจัดกำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดังกล่ำว
ต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทัจัดกำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวใน
โอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยงัไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรพัย์สินดังกล่ำว  
 
ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรพัย์สินของกองทุนรวม  
16.3. ในกรณีทีม่ีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ บริษทัจัดกำร
จะด ำเนินกำรให้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุทุกรำยทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันทีม่ีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่ง
หนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ เป็นผูม้ีสิทธใินเงินได้สุทธจิำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระ
หนี้ก็ได้  ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จะไม่น ำตรำสำรแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมำรวมค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม  
  
เงื่อนไขเพิ่มเติม :   
ในกำรเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตำม 16.1.3. หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นได้ว่ำ เงินได้สุทธิจำกทรพัย์สินที่ได้รับ
จำกกำรรับช ำระหนี้ไม่คุ้มกบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรอำจน ำเงินได้สุทธิ
ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกบัภำระค่ำใชจ้ำ่ยก็ได้ ทั้งนี้ หำกได้มี
กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้รบัจำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถว้นแล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกบัภำระค่ำใชจ้่ำย
ในกำรเฉล่ียเงินคืน บริษทัจัดกำรอำจน ำเงินได้สุทธิดังกล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้  
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กำรช ำระเงินหรือทรพัย์สินอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะช ำระให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏ
ชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนั้น  
 
17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมหีน้ำที่จัดให้มทีะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แหง่
พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งกำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีป่รำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อ
ผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ใหถ้ือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ใน
กรณีดังนี ้
(ก) กำรโอนหนว่ยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือ หน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยตอ่ผู้ลงทุนที่มใิช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุน
รวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหนว่ยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยำว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ ำกัดกำรถือหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบริษัทจัดกำร  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั
จัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำรไปตำมมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินั้น
เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคัญ ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทุน (มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนหนว่ยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซ่ึงเข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
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กำรขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ก ำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนี้แล้ว ให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมตพิิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ไดร้ับผลกระทบ แล้วแต่
กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไมว่่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำก
หรือมตพิิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิม่เติมขอ้ผกูพัน :  

กำรแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตำมวิธกีำรที่ก ำหนดไวใ้นข้อผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไป
ตำมและไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อำศัยอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วนทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมินั้นมผีลผูกพันคู่สัญญำ 
 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในเรือ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญัต้องไดร้ับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยำ่งมีนัยส ำคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก ำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทนุให้แกผู่้ถือหนว่ยลงทุน 
(ข) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกัน และข้อก ำหนดเกีย่วกับกำรแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ีผลผูกพันเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพันใหม้ีสำระส ำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผกูพันน้ันเหมำะสม มีควำมจ ำเปน็หรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
กำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันไม่วำ่กรณีใด 
 
ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมอืชื่อโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจดัใหม้ีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ ำกำรและเว็บไซต์ของ
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดไูด้ รวมทัง้จัดส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อผูกพันพร้อม
ทั้งเหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : ม ี 
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตัิใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็น
กำรทั่วไป และกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตัินั้นก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทนุ บริษัทจัดกำรกองทุน
รวมจะแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยโดยไมช่ักช้ำ โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ลงทุน 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมยินยอมให้น ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพจิำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :  

22.1.1 หำกปรำกฏวำ่กองทุนเปดิใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนดังนี้   

    (1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด หรือ 
 
    (2) มูลค่ำหนว่ยลงทุนที่ขำยได้แล้วทั้งหมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 100 
ล้ำนบำทในวันท ำกำรใด และบรษิัทจัดกำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุน้ัน  
  
    (3) เมื่อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้ว
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีีเอฟ  
 
    (4) มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำหำ้วันท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็น
จ ำนวนเกินกว่ำสองในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีทีเ่ป็นกำรขำยคืนหนว่ย
ลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงินกองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
  
ทั้งนี้ ควำมในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น ำมำใชบ้ังคับกบักองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพจิำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เน่ืองจำกกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มคีุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำงเพยีงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนั้น 
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     (5) เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงทีบ่ริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนตำมข้อ 22.1.1 (3) และ (4) และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ แต่
ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.2 เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส่ังให้บริษทัจัดกำรเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษทัจัดกำรกระท ำหรืองดเว้น
กระท ำจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัตติำมหน้ำที่ของตน  
 
22.1.3 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจัดกำร  
 
22.1.4 ส ำนักงำนอำจเพิกถอนกำรอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ บุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่เกินกว่ำหนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น  เว้นแต่เข้ำข้อยกเวน้ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 
  
22.1.5 เมื่อส ำนักงำนมีค ำส่ังเลิกกองทุนตำมมำตรำ 128 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
ส ำนักงำนมีค ำส่ังเพิกถอนกำรอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิีกำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุน 
  
22.1.6 . ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มตีรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำง
เหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะเลิกโครงกำรจัดกำรและ
ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรต่อไป 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1กำรเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ำ  
(ก) ยุติกำรรับค ำส่ังซื้อและค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท ำกำรที่ปรำกฏเหตตุำมข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. 
 
(ข) แจ้งให้ผูถ้ือหนว่ยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุนทรำบโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือใหผู้้ดูแลผลประโยชนแ์ละส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทั้งนี้ ภำยใน 3 นับแต่วันที่ปรำกฏเหตุตำม
ข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. 
 
(ค) จ ำหน่ำยหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่ำวภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันท ำ
กำรที่ปรำกฏเหตตุำมข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพื่อช ำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนให้ผูถ้ือหนว่ยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  
   
(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 นับแตว่ันที่
ปรำกฏเหตุตำมข้อ 22.1.1. ถึงขอ้ 22.1.6. และเมื่อได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิก
กองทุนเปิดน้ัน   
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22.2.2. เมื่อจะมีกำรเลิกกองทุนเพรำะเหตุครบก ำหนดอำยุของโครงกำรหรือเพรำะเหตุอื่นที่ทรำบก ำหนดกำรเลิก
กองทุนล่วงหน้ำ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเก่ียวกับกองทุนดังต่อไปนี ้
   
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และแจง้ใหต้ลำดหลักทรัพยท์รำบ
ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทนุน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร และ 
  
(ข) ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทรำบเรื่องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทัจัดกำรกองทุนรวมหรอืทำงหนังสือพมิพ์ หรือ
โดยจัดใหม้ีข้อมูลเรื่องดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ในกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจัดกำรกองทุนรวมและ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เป็นต้น 

(ค) จ ำหน่ำยทรพัย์สินของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย
และตั๋วสัญญำใช้เงินทีม่ีก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำมให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 

 
23. การช าระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรช ำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบัญชทีี่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ
เพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจำ่ยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแตจ่ ำเป็นเพื่อช ำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีกำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 
 
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบัญชขีองกองทนุรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้
ช ำระบัญชีจะด ำเนินกำรเฉล่ียเงนิคืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถอือยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร 
 
เมื่อได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบัญชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฏว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยูใ่ห้ผูช้ ำระบญัชจีัดกำร
โอนทรัพย์สินดังกล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทั้งนี้ กำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ก ำหนด หรือจะก ำหนดตอ่ไป  
 
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แห่ง
พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดกำรกองทุนรวม  
 


