
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2563 
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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทุนเปิด กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด์  
(ONE GLOBAL EQUITY FUND: ONE- GLOBALEQ) 

กองทุน หมายถงึ กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์
 

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์

บรษิทัจดัการ หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 

ทีป่รกึษากองทุน หมายถงึ ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษาการลงทุนให้เป็นทีป่รกึษา
กองทุน ของบรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้น
การลงทุนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัจดัการมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

วนัท าการขายหน่วยลงทุน หมายถงึ ทุกวนัท าการของบรษิทัจดัการ และเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการสามารถท าธุรกรรม
ซื้อขายช าระราคาทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ หรอืธุรกรรมอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร 
วนัและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอื
ระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของ
ตลาดซื้อขายในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลดความเสีย่ง ป้องกนั
ผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 11 “การไมข่ายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่” 
 

วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถงึ ทุกวนัท าการของบรษิทัจดัการ และเป็นวนัทีบ่รษิทัจดัการสามารถท าธุรกรรม  
ซื้อขายช าระราคาทัง้ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ หรอืธุรกรรมอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร 
วนัและเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุน  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอื
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ระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของ
ตลาดซื้อขายในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลดความเสีย่ง ป้องกนั
ผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุม
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ 11 “การไมข่ายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่”  
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องโดยแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายหน่วยลงทุนทีม่รีาคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคา
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งแทนการเพิม่หรอืลด
จ านวนหน่วยลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้น
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดย
พจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผยล่าสุด ทัง้นี้ หากไมม่งีบ
การเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฎในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้
ล่าสุด  
 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บรษิทัใหญ่ และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีก าหนด
เกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิรวม  
 

กจิการ หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อ
ขายในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จ ากดั 
 

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฏหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ  
 

สมาคม หมายถงึ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตและจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสรมิและ
พฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 
 

ตราสาร Basel III หมายถงึ ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอ้างองิจากหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิ
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
 

หน่วย CIS หมายถงึ หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุน ทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล  
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
 

หน่วย infra หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรปูแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้  
1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย  
ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด  
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หน่วย property หมายถงึ หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรปูแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ  
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
3. foreign REIT 
 

benchmark หมายถงึ ตวัชี้วดัของกองทุน ซึ่งเป็นดชันีหรอืองค์ประกอบของดชันี ที่มกีารเผยแพร่
อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
 

credit rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท าโดย Credit Rating Agency ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 
  

derivatives หมายถงึ สญัญาซื้อขายล่วงหน้า  
 

group limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกนั  
 

IOSCO หมายถงึ International Organization of Securities Commissions 

product limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

CRA หมายถงึ สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

concentration limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

counterparty limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา  
 

investment grade credit rating หมายถงึ credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 
 

international scale หมายถงึ มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหว่างประเทศ  
 

issue rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

issuer rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา  
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single entity limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา  
 

SIP หมายถงึ Specific Investment Products 

NAV หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

underlying หมายถงึ สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

derivatives on organized 
exchange 

หมายถงึ derivatives ทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
 

OTC derivatives หมายถงึ derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives 

WFE หมายถงึ World Federation of Exchanges  
 

regulated market หมายถงึ ศูนยก์ลางทีจ่ดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื้อ
ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดย
ศูนยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ า
หน้าทีก่ ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์ 
 

reverse repo หมายถงึ ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement)  
 

securities lending หมายถงึ ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)  
 

TSFC หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้
สนิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

แบบ filing หมายถงึ แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์  
 

ฐานะการลงทุนสุทธ ิ(net 
exposure) 

หมายถงึ มลูค่าการลงทุนสุทธ ิในทรพัยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอื 
โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดย 
อา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 
 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิ
ฝาก 

หมายถงึ ทรพัยส์นิดงันี้ 
1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิ
ฝาก  
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2. สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 
 

มตพิเิศษ หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มตเิสยีงขา้งมาก หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มติ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
1. ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด์  
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  ONE GLOBAL EQUITY FUND  
 
1.3. ชื่อย่อ :  ONE-GLOBALEQ  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
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2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท   
  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่เงนิทุนโครงการ และ/หรอืวงเงนิทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจดัสรรขึน้ กรณีที่
บรษิทัจดัการลงทุนในต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื ธนาคารแห่งประเทศไทย หรอื
หน่วยงานภาครฐัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งในการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขัน้ตอนการด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏว่าจ านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการ
จดัตัง้กองทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการ
ยกเลกิการจดัตัง้กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิใหแ้ก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในเรื่องการคนืเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
 
2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 10,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 10,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : 100 หน่วย  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

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

เพื่อเป็นการระดมเงนิทุนจากผูล้งทุนสถาบนัและประชาชนทัว่ไป ทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ  
โดยเน้นลงทุนระยะยาวในกองทนุรวมต่างประเทศภายใตน้โยบายทีก่ าหนดไว ้ 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  
 
-  
     ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Templeton Global Fund 
     กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  
วงเงนิการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกนิ  ลา้นเหรยีญ  
 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
 
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันชีีว้ดั (passive 
management/index tracking)  
โดย บลจ. จะพยายามด ารงค่าความผนัผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดชันีชีว้ดั (tracking error : “TE”) :  6.34 % ต่อปี  
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI All Country World Index (Unhedged to USD) สดัส่วน (%):100.00 
หมายเหตุ: 

 
หมายเหตุ: 

ดชันีชีว้ดัทีค่วรใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของกองทุนนี้ คอื อตัราผลตอบแทนของ MSCI All Country World 
Index โดยอตัราผลตอบแทนเฉลีย่ขา้งตน้จะปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น เพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตวัชีว้ดั ค าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลง
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 
 
อย่างไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้เปลีย่นแปลงดงักล่าวผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู
การตดัสนิใจลงทุนได ้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์(Feeder Fund) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุน
เดยีว (กองทุนหลกั) คอื กองทุน Templeton Global Fund จดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ และจะลงทุนในสกุล
เงนิดอลล่าสหรฐั เป็นสกุลเงนิหลกั โดยกองทุนดงักล่าวมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน
ของบรษิทัทัว่โลก และกองทุนหลกัจะลงทุนในสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใด เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์
การลงทุน โดยเฉลีย่ในรอบบญัชไีมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

อนึ่ง กองทุนหลกัขา้งตน้มกีารเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ภายใตก้องทุนหลกัเดยีวกนัซึ่งแต่
ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของสกุลเงนิ ค่าธรรมเนียม หลกัเกณฑข์องจ านวนขัน้ต ่าในการ
สัง่ซื้อ, คุณสมบตัขิองผูล้งทุน และนโยบายการจดัสรรก าไรหรอืผลตอบแทน เป็นตน้ โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class I (acc) 
USD” อย่างไรกด็ ีบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ใน
อนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการด ารงวตัถุประสงค์ของการบรหิารจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้ะบุใน
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หนังสอืชีช้วนนี้โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะด าเนินการแจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยเรว็โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และ/หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

2. เงนิลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดล้งทุนในต่างประเทศจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเปลีย่นการลงทุนใน
เงนิลงทุนส่วนทีไ่มไ่ดล้งทุนในตา่งประเทศใหส้อดคลอ้งกบันโยบายกองทุนทีก่ าหนดไว ้ โดยถอืไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดใหล้งทนุได ้

3. กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการลงทุนในสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เป็นตน้  
 
โดยปกตกิองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ ซึง่จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงนโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืปรบั
สดัส่วนการป้องกนัความเสีย่งดงักล่าวเป็นการชัว่คราว ในกรณีทีภ่าวะตลาดมคีวามผนัผวนสงูหรอืเกดิเหตุการณ์ไม่
ปกต ิหรอืค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่งปรบัเพิม่ขึน้จนมผีลกระทบกบักองทุนอย่างมนียัยะส าคญั ท าใหบ้างขณะ
กองทุนไม่สามารถด ารงสดัส่วนการป้องกนัความเสีย่งตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยถอืว่าไดร้บัความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อเหตุการณ์หรอืสภาวการณ์ดงักล่าวกลบัสู่สภาวปกตแิลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะป้องกนัความเสีย่ง 
(Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศต่อไป  
 
4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่กองทุนอาจ
พจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และ ตรา
สารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

5. บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นกองทุนหลกัเป็นกองทุนตา่งประเทศอื่น ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการลงทุน
ในกองทุน Templeton Global Fund (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสม เช่น มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั โดยพจิารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนั โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
6. ในกรณีทีก่องทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มกีารลงทุนในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรอืสญัญาของ
บรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าระดบัที่
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และ/หรอืตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated) ใน
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อตัราส่วนรวมกนัทัง้หมดมากกวา่รอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศ บรษิทัจดัการจะปรบัลด
สดัส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในตราสารดงักลา่ว มอีตัราส่วนรวมกนั
ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์ทัง้นี้ การปรบัลดสดัส่วนการ
ลงทุนดงักล่าวจะด าเนินการภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัทีร่บัทราบขอ้มลูการลงทุนในตราสารดงักล่าวเกนิรอ้ยละ 15 
ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศ ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุไม่ไดห้รอืกรณีจ าเป็นและสมควรทีท่ า
ใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ หากการ
ด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศขา้งตน้ มผีลหรอืมแีนวโน้มท าใหก้ารลงทุนใน
กองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
เปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
 
(6.1) บรษิทัจดัการจะคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดมิ โดย
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหมด่งักล่าว จะมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมคีุณสมบตัติามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด หรอืมแีนวทางใหด้ าเนินการได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป  
 
(6.2) หากเกดิกรณีใดๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อ
เป็น Master Fund แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการ
จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารอง
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทนุมกีารลงทุนในกองทุนอื่นใดตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน หาก
เกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนแลว้มมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(1) มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิสองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนดงักล่าว  
 
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนั 
คดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศนัน้  
กองทุนต่างประเทศดงักล่าว ใหห้มายถงึเฉพาะกองทุนทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
เงือ่นไข : ในกรณีทีก่องทุนต่างประเทศมมีลูค่าทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าว บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  
(1) แจง้เหตุทีก่องทุนต่างประเทศมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีป่รากฎเหตุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีป่รากฏเหตุ  
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีด่ าเนินการแลว้
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เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรบัรูแ้ละ
เขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทนุรวม  
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย โดย
ระยะเวลาการด าเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
อย่างไรกต็าม ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิี
อื่น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
อน่ึง ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแตว่นัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 

(ค) ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิ 10 วนัท าการ 

 
 
 
รายละเอยีดกองทุนหลกั : 

หวัข้อ Templeton Global Fund 
โครงสรา้งกองทุน กองทุน Templeton Global Fund เป็นกองทุนรวมตราสาร

แห่งทุน) ภายใต ้Umbrella Fund ของ Franklin Templeton 
Investment Fund ซึง่กองทุนดงักล่าว จดัตัง้และจดัการโดย 
Templeton Global Advisors Limited ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้
ในประเทศลกัเซมเบริก์ จดัตัง้และเสนอขายตามระเบยีบ
ของUndertaking for Collective Investment in 
Transferable Securities (UCITS) ภายใตก้ฎหมายที่
เกีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบั
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ดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยข์อง International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO)  

วตัถุประสงคก์องทุน กองทุนมวีตัถุประสงคใ์นการเพิม่ค่าของเงนิทุน (Capital 
Appreciation) จากการลงทุนในตราสารแห่งทุนทัว่โลก 

นโยบายการลงทุน กองทุนจะสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน ผ่านการลงทุนในตราสารแห่งทุน ของบรษิทั
ต่างๆทัว่โลก รวมถงึตลาดเกดิใหม ่โดยเน้นการลงทุนในหุน้
สามญัเป็นหลกั ทัง้นี้ กองทุนมคีวามยดืหยุ่นในดา้นนโยบาย
การลงทุน โดยอาจลงทุนในตราสารประเภทอื่น เช่น หุน้
บุรมิสทิธ ิ หุน้บุรมิสทิธชินิดแปลงสภาพได ้ และตราสารแห่ง
หนี้ 

อายุกองทุน ไม่ก าหนด  

สกุลเงนิ (Fund Currency) สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา (USD) 
Investment Manager  Templeton Global Advisors Limited 

P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahamas 
Sub-Advisor (None) 

Administrator Franklin Templeton International Services S.à r.l. 

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg 

Custodian  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

European Bank & Business Centre 

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 

Grand Duchy of Luxembourg 
Fund Auditor PricewaterhouseCoopers Société Coopérative. 

400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัของกองทุน กองทุนเปิดวรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์ลงทุนในหน่วย
ลงทุนกองทุน Templeton Global Fund ประเภท (class) I 
(acc) โดย class ทีก่องทุนพจิารณาลงทุนมคี่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีส่ าคญั ดงันี้ 

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ: 0.70%ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมการเกบ็รกัษาทรพัยส์นิ: 0.01 - 0.14% ต่อปี 
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  Administration Fee:ไม่เกนิ 0.20% ต่อปี 

 
3.12. รายละเอยีดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศทัง้หมด  ทัง้นี้  โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม  โดยตอ้งไม่เกนิวงเงนิลงทนุในต่างประเทศทีไ่ดร้บัจดัสรร ซึง่การด ารงอตัราส่วนในต่างประเทศดงักล่าวขา้งตน้มิ
ใหน้ ามาใชบ้งัคบัในช่วงเวลาทีร่อการลงทุนหรอืเพื่อเตรยีมสภาพคล่องของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ 
รวมถงึการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใด ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผ่อนผนัใหก้องทุนรวมสามารถลงทุน
ไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย 
  
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทุน 
1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable subscription right: TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี ้
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange: B/E) 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note: P/N) 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III 
1.5  ศุกูก 
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1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants: DW) 
  
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารทางการเงนิทัว่ไป 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
                    2.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

        2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่น
มอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
        2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจ
ลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
        2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้
การคา้ ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
             2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  
             2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
             2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
             2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
             2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
             2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
             2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
             2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
             ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋  
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย  
  

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมคีุณสมบตัิ
และหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
  
1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในส่วน
ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
  
2.  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแทง่)  

2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน (investing fund) สามารถลงทุนได ้
2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
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2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน (investing 
fund) นัน้ 

  
3.  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์
  
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  
ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีก่องทนุลงทุน ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก
ของผูร้บัฝากดงันี้ 
  
1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 9.  
  
ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซื้อโดยมสีญัญำขำยคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
  
1.  คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิตบิคุคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย ์
1.2  บรษิทัเงนิทุน 
1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.5  บรษิทัประกนัภยั 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟ้ืนฟ ู
1.8  นติบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

  
2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทย  
2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 
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2.3  ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
2.4  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1   ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2   ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.5.1   ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2   ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคา
ทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

2.6.1   ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 
credit rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2   ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
  

3.  ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
  
4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการต้องปฏบิตัสิ าหรบัการลงทนุใน reverse repo  

4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรอื TSFC 
4.2  หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1   เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว 
4.2.2   เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อ
ภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวธิกีารดงันี้  
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นค่าซื้อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse 
repo 
4.4  การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  
(ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ Non-retail PF ไม่ตอ้งน าวธิกีารตามขอ้น้ีมาใชใ้นการค านวณ) 

4.4.1   มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ > (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
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4.4.2   ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทั
จดัการตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า 
reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมา
ดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้
ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3   ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้
วนั มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่
เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ได้
ก าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่
ด าเนินการตาม 4.4.2 กไ็ด ้

4.5  การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1   ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีาร
ค านวณ 
4.5.2   ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมที่
กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อหรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิ
จาก reverse repo รายการอื่นได ้

4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ื้อแลว้ 

  
ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
  
1.  คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและ
ใหย้มืหลกัทรพัย ์(SBL) โดยในกรณีทีคู่่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ที่
สามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย ์
1.6  บรษิทัเงนิทุน 
1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์
1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
1.11  นิตบิคุคลอื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 
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2.  หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอืหลกัทรพัยท์ี่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์  
  
3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1  ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย์ โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี้  

3.1.1   เงนิสด 
3.1.2   ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณิชย ์บรษิทั
เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4   ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 
วนันับแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.1.5   ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1    ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2    ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6   ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
3.1.7   หนงัสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่กองทุน  
3.1.8   หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชื่ออยูใ่นดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund: MMF) 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมี
ผลใหบ้รษิทัจดัการสามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 
3.4  ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกว่าหรอืเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1   เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2   บตัรเงนิฝาก หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1    บตัรเงนิฝาก หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 
3.5.2.2    ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
3.5.2.3    ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 
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3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น 
issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้
ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.5.3   ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4   reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย 

  
4.  ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา  ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย์ 
  
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี้ 
1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
อย่างดงันี ้

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 
1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

  
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่มใ่ช่ดชันี หรอื underlying ที่
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 
  
2.  เงือ่นไขการลงทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้
อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1   derivatives on organized exchange 
2.2.2   OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรอืผูค้า้ 
derivatives 
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2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 
  

3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปัจจยัต่างๆ  
ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี 
ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.2.1   ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
3.2.1.1    ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2    ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด  
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนด
ในขอ้ 3.2.1.1 

            การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 
3.2.2   ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 
3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.3.1    เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2    เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน
นัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนัน้ตอ้งจดัใหม้ี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั
เหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1   ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์
3.5.2   ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3   ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
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3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็
ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 
  

4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทุนอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
  
5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  
6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทัจดัการ ใหค้ านวณและ
แจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด
ดงัต่อไปนี ้้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอื
มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น ทัง้นี้ การ
ลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศ
ทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรอืทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ 
World Federation of Exchanges (WFE) หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ และเสนอขายใน Greater Mekong 
Subregion (GMS) 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทุนต่างประเทศ 
1.1.1  หุน้ 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ (share warrants) 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable subscription right: TSR) 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
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1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.2  ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
1.2.1  พนัธบตัร 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange: B/E) 
1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note: P/N) 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู้ 
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
1.2.8  ตราสารหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

1.3  ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 
1.5  ศุกูกต่างประเทศ 
1.6  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants: DW) ตา่งประเทศ 

  
2.  คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารทางการเงนิทัว่ไป 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดัการจะสามารถลงทุนไดต้าม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตราสารตามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไข
ใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษิทัจดัการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่
เชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ 
ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
      2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  
      2.4.2 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1  
      ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋  
ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดว้ย  

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ต่ำงประเทศ 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS และหน่วย property ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมี
คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
  
1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิทัว่ไปในส่วน
ที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
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2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ทีเ่ป็นดงันี้ 

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศ (invested fund) ทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO 
2.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุน
รายย่อยของประเทศนัน้  

  
3.  ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอทัง้นี้ ตามรายชื่อ
ประเทศทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  
4  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณี
มเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

4.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน (investing fund) สามารถลงทุนไดใ้น
สดัส่วน มากกว่าหรอืเท่ากบั 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ 
4.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
4.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
4.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน (investing 
fund) นัน้ 

  
5.  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทุนบรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้กีาร
เปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็น และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วน
ดว้ย 
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ  
ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีก่องทนุลงทุน ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก
ของผูร้บัฝากดงันี้ 
  
1.  ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1. - 3.  
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซื้อโดยมสีญัญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนืต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
  
ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยมืหลกัทรพัย ์(securities lending) ต่ำงประเทศ 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยต์่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 
  
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives ต่ำงประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี้ 
1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามนัดบิ 
1.7  ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 
1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  underlying อื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ 

  
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นทีไ่มใ่ชด่ชันี หรอื underlying 
ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 
  
2.  เงือ่นไขการลงทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้
อย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.2.1   derivatives on organized exchange 
2.2.2   OTC derivatives โดยกรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ 
WFE  

2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็
ตาม 
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3.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะดงันี้ 

3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื
ปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็น
อสิระดว้ย 
3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.2.1   ดชันทีีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 
3.2.1.1    ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2    ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนด
ในขอ้ 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 
3.2.2   ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 
3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดงันี้ 

3.2.3.1    เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 
3.2.3.2    เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน
นัน้ 

3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระจากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการนัน้ตอ้งจดัใหม้ี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 
3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทนั
เหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอืหลาย
อย่างดงันี้ 

3.5.1   ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภค
ภณัฑ ์
3.5.2   ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค
ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3   ราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็
ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

  
4.  หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (cover rule) 
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บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทุนอาจ
ตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  
5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  
6.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

6.1  ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทัจดัการใหค้ านวณและ
แจง้มลูค่ายตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี
6.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  
  
ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

 
ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผู้

ออกตราสารมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตรา

ไม่เกนิ 20% 
(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อ
เป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระ
ผกูพนัมภีมูลิ าเนาอยู่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
สารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้

credit rating แบบ 
national scale) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกูก ที่
ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดย
มรีายละเอยีดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทุนและ
ไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื 
บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษิทัหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้
มากกว่า 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีน
หรอือยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสาร 
ทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์นิดงันี้   
  6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อ

ขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี้ 
แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ
บรษิทัดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหุน้ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซื้อ
ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
      6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื 
ศุกูก ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย ์ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรอื
เป็นตราสาร Basel III 
      6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
      6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 
          6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET 
หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
          6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 
          6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล
ดงันี้ 
               6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 
5.2.3.9 

(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิ
ทีล่งทุนใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
               6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหว่าง
ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
               6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 
     6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ
หนี้ มากว่า 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้
ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ(์Derivative 
Warrants) ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดบั investment 
grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีcredit rating อยูใ่น
ระดบั investment grade 
      6.6.1 reverse repo 
      6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
      6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ
หน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ)  
     6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิาร
เช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนด 

7. หน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจายการ
ลงทุนใน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอื
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange   
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ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
  
ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิ

ของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่
ในกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรอืการเขา้เป็นคู่สญัญา
ในธุรกรรมทางการเงนิ
กบับรษิทัดงักล่าว  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัยส์นิทีล่งทนุใน 
benchmark + 10%  

 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
  

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลก

เงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีน่ติบิคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิทัเงนิทุน 
1.4 บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอน
กรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ใน
รอบปีบญัช ีเวน้แต่เป็นกองทุน 
ทีม่อีายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี 
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุน 
ทีอ่ายุกองทุน คงเหลอืน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 6 เดอืน ทัง้นี้ 
เฉพาะ กองทุนทีม่อีายโุครงการ
มากกว่าหรอืเท่ากบั 1 ปี  

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่ี
เงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน
ตราสารได ้ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได ้

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
  
2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ี
ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  
  
2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ทีล่งทนุใน ตัว๋แลก
เงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืตราสารทีม่สีญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรอืตราสาร
เทยีบเท่าเงนิฝาก ทีม่อีายุไม่เกนิอายุกองทุน
หรอืรอบการลงทุน 
ของกองทุนหรอืมกีารลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รพัยส์นิดงักล่าวมอีายุสอดคลอ้งกบั
อายุกองทุน) 
  

3 ธุรกรรมการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse 
repo) 

ไม่เกนิ 25% 

4 ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities 
lending) 

ไม่เกนิ 25% 

5 หน่วย property ไม่เกนิ 15% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่

6.1 ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ของส่วนที ่1 : 
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated 
แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
ศุกูก หรอืตราสาร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
6.2.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ
ขอ้ 6 ใน ของส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน
ทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 
(single entity limit) 
6.2.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า 
investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
  

7 ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสาร
และผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(non-investment grade / unrated) 

ไม่เกนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
8 derivatives ดงันี้ 

8.1 การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความ
เสีย่ง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่  

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม  
derivatives ทีม่ใิช่เพื่อการลดความเสีย่ง  
(non-hedging) 

  
  
  

global exposure limit 
8.2.1 กรณีกองทุนไมม่ีการ
ลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิ
จากการลงทุนใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกนิ 100% ของ 
NAV 

  
หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 
 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทนุท่ีค ำนวณตำมควำมมส่ีวนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใด

รายหนึ่ง 
ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของบรษิทั
รวมกนั น้อยกว่า 25% ของจ านวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไมน่ับรวมการถอื
หุน้ของ 
กองทุนรวมวายุภกัษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสาร
กึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูก 
ของผูอ้อกรายใดราย
หนึ่ง (ไม่รวมถงึตรา
สารหนี้ภาครฐัไทย 
หรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทาง
การเงนิ (financial liability) ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ทัง้นี้ ใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป 
และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. 
อาจน ามลูค่าหนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมา
รวมกบัมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิตามงบ
การเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทาง
การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
ไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด ให้
ใชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่้
ออกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตาม
ขอ้น้ีโดยเป็นตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit 
rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย
เดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีาร
ยื่นแบบfiling ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดงันี้  

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทนุ หรอื บรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บรษิทัหลกัทรพัย ์

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของ
กองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

- ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมด
ของกองทุน หรอืกองทุน CIS ตา่งประเทศ ที่
ออกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน  
(1.1) มขีนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย property ของ
กองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property 
ทัง้หมดของกองทุน property ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนทีม่ี
ลกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน 
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 
ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคุณสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจน
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่ง
รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทั
จดัการ 
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(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า
ระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี้ 

        (ก)  30 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

        (ข)  90 วนันับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิกรณีเป็นกองทุนรวม 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณี 
และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงาน
ขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูด้แูล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. กรณีมกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่าวทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไวก้บัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการ
กองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวมตามทีป่ระกาศก าหนด และมกีารเรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอื
กองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธ์
หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว 

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อ
ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนด 

3. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
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อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 
(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้ง
ไม่เกนิระยะเวลาดงันี้  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี้ 
         (ก)  30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท
ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3 
        (ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3)(ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุน
รวมตลาดเงนิ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(4)  เมื่อบรษิทัจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแล้ว ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่ง
รายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได้ 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
 
(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษิทัจดัการต้อง
ด าเนินการดงันี้ดว้ย 
            (ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน  เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านักงาน 
            (ข)  ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัยส์นิ
เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้
จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซื้อ 
 
ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมดงัต่อไปนี้ 
(1)  กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold) 
(2)  กองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit)  

4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 3 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม 

    (1)  กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 

    (2)  กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 



ONE-GLOBALEQ  38 

5. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 3 วรรคหนึ่ง (3)(ข) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อื
หน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแก้ไขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  ทัง้นี้ 
ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการแทนได ้

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของ
กองทุน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิทัจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าว
ตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  รวมทัง้เมื่อไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- วธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด ไดท้ีท่ า
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และ ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในวนัและ
เวลาท าการ 

5.2.1. การขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป ในราคาหน่วย
ลงทุนละ 10.00 บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยจะด าเนินการเสนอขายเอง หรอืเสนอขาย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
   
5.2.2. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ในการเสนอขายครัง้แรกผูส้ัง่ซื้อตอ้งสัง่ซื้ออย่างต ่า 10,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดในแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุน
เปิดและใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน และยื่นเอกสารทัง้หมดพรอ้มเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีร่บัค า
สัง่ซื้อจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน  
   
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการส่งค าสัง่ซื้อ 
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุน 
ทางโทรสาร พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขที ่
บรษิทัจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทาง
โทรสาร จะตอ้งยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว  และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ข
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของ
ระบบ 
   
บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิวธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ในอนาคต เช่น วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์
(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic 
Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่า 
การเพิม่เตมิวธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ 
ถงึวธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ (ทัง้นี้ วธิกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว
ขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้) 

5.2.3. การรบัช าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระ 
เป็นเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ตัว๋แลกเงนิ ค าสัง่จ่ายเงนิของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกนักบั 
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ซื้อเท่านัน้ เพื่อเขา้บญัชตี่อไปนี้ 
 

ชื่อบญัช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบญัช ี เลขทีบ่ญัช ี
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 152-3-11123-3 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงศรอียุธยา สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 123-0-03671-7 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กสกิรไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 026-1-09287-5 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 038-3-07483-3 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 052-6-08671-8 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทหารไทย ส านักงานใหญ ่ กระแสรายวนั 001-1-54342-8 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ธนชาต สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 044-3-00149-5 

 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิบญัชเีพื่อการดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็  ผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชจีองซื้อของกองทุน  บญัชกีลาง 
ทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืบญัชอีื่นทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้  พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ
นามสกุล สถานทีต่ดิต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ หลงัจากที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ ัง่ซื้อจะไดร้บัหลกัฐานการรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นหลกัฐานการช าระเงนิ  
 
ผูส้ัง่ซื้อทีไ่ดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้ 
 
บรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชจีองซื้อของ
กองทุน  บญัชกีลางทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน หรอืบญัชอีื่นทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้ 
ส าหรบัดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ทางบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
 
5.2.4. การจดัสรรหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ ัง่ซื้อไม่เกนิ 100 ลา้นหน่วย (1,000 ลา้นบาท) ผูส้ัง่ซื้อทุกคนจะไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อ ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ ัง่ซื้อเกนิกว่าจ านวนทีเ่สนอขาย บรษิทัจดัการอาจ
ด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยใชห้ลกัการสัง่ซื้อก่อนไดก้่อน ตามวนัที่
ไดร้บัใบค าสัง่ซื้อพรอ้มเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวน  
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ในกรณีทีก่ารเสนอขาย มผีูส้ ัง่ซื้อเกนิ 100 ลา้นหน่วย (1,000 ลา้นบาท) บรษิทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนทุนจดทะเบยีนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 150 ลา้นบาท 
   
ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อพรอ้มกนั บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อเขา้มา  
ทัง้นี้ การจดัสรรสทิธใินการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรบัค าสัง่ซื้อใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
   
5.2.5. การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารจดัส่งเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไมม่ดีอกเบีย้คนืใหผู้ส้ ัง่ซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร 
ภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดรบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก  
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งยุตโิครงการหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไมส่ามารถขายหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ ภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และจะคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และ/หรอืประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามสดัส่วนของเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ อนัเนื่องมาจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเวลา เวน้แตบ่รษิทัจดัการจะไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนินโครงการต่อไปได ้ใน
การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด 
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- วธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.2.1. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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(1) ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดทุ้กวนัท าการขายหน่วย
ลงทุน ตัง้แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ โดยบรษิทัจดัการจะ
ก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจด
ทะเบยีนกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
  
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ภายหลงัเวลา 15.00 น. ของทุกวนั
ท าการขายหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการขายหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้วนั
ท าการขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
   
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ 
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ 
ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาดซื้อขาย 
ในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทนุ หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลด 
ความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั 
   
(2) ผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งสัง่ซื้อโดยระบเุป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท ส าหรบัการสัง่ซื้อแต่ละครัง้หรอืน้อยกว่า ตามที่
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและแบบค าขอเปิดบญัช ี
กองทุนเปิด (ส าหรบัการซื้อครัง้แรก) ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน และยื่นเอกสารทัง้หมดพรอ้มเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็จ านวนทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ซื้อจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
   
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการส่งค าสัง่ซื้อ 
หน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษิทั
จดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร 
จะตอ้งยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ
เปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่อง มาจากความขดัขอ้งของระบบ ใน
กรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมจี านวนมากกว่าเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดย
ใชห้ลกัการสัง่ซื้อก่อนไดก้่อน ตามวนัและเวลาทีไ่ดร้บัใบค าสัง่ซือ้พรอ้มเงนิค่าซื้อเตม็จ านวน และในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อ
พรอ้มกนั บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อเขา้มา  
   
ในการสัง่ซื้อ ผูส้ ัง่ซื้อรบัรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อหรอืน้อยกว่าทีส่ ัง่ซื้อไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรให ้โดยไม่เปลีย่นแปลงหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อดงักล่าว และยนิยอมรบัเงนิคนืโดยไม่มดีอกเบีย้ในกรณีที่
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ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

(3) ผูส้ัง่ซื้อสามารถช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ตัว๋แลกเงนิ หรอืค าสัง่หกับญัชธีนาคารที่
สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบับรษิทัจดัการหรอืส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
รบัค าสัง่ซื้อเท่านัน้ เพื่อเขา้บญัชตี่อไปนี้ 
  

ชื่อบญัช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบญัช ี เลขทีบ่ญัช ี
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 152-3-11123-3 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงศรอียุธยา สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 123-0-03671-7 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กสกิรไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 026-1-09287-5 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 038-3-07483-3 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 052-6-08671-8 
บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทหารไทย ส านักงานใหญ ่ กระแสรายวนั 001-1-54342-8 

  บญัชจีองซื้อกองทุนเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ธนชาต สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 044-3-00149-5 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิบญัชดีงักล่าว  โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
  
ในกรณีทีช่ าระดว้ยเชค็  ผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชจีองซื้อของกองทุน บญัชกีลาง 
ทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืบญัชอีื่นทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้ พรอ้มทัง้เขยีนชื่อ
นามสกุล สถานทีต่ดิต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเชค็เพื่อความสะดวกในการตดิต่อ หลงัจากที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ ัง่ซื้อจะไดร้บัหลกัฐานการรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นหลกัฐานการช าระเงนิ  
  
บรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนฝากเขา้บญัชจีองซื้อของกองทุน  
บญัชกีลางทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืบญัชอีื่นทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้ ส าหรบั
ดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ทางบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ซึง่บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ เพื่อซื้อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนัได้ 
 
(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสดหรอืเชค็ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนเดยีวกนั บรษิทัจดัการจะถอืเอาวนัทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิพรอ้มหลกัฐานการสัง่ซื้อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุน 
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ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็หรอืดราฟต ์ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนเดยีวกนั บรษิทัจดัการจะถอืเอาวนัท าการขายถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหลกัฐานการสัง่ซื้อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุน  
  
(5) ในกรณีทีเ่ชค็หรอืดราฟตด์งักล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นครัง้แรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิทัจดัการจะยกเลกิค า
สัง่ซื้อนัน้ๆ ทนัท ีพรอ้มทัง้แจง้ผูส้ ัง่ซื้อหรอืด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ซื้อแจง้ผูส้ ัง่ซื้อทาง
โทรศพัท ์หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูล้งทุนทีจ่ะสัง่ซื้อตอ้งกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อใหม่เพื่อส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
   
(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึรายการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

(7) ผูส้ัง่ซื้อทีไ่ดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  

(8) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  

(9) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.2.2. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท ์(บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิาร โดยปิดประกาศ  
ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ)  

(1) ผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดาทีต่อ้งการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทส์ามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารไดท้ี ่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ซื้อ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง  
และชดัเจนในแบบค าขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัท ์พรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบหนังสอืขอใหห้กับญัช ี
เงนิฝาก (เฉพาะผูท้ีย่งัไม่เคยกรอกแบบฟอรม์ดงักล่าว) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค า
สัง่ซื้อจะส่งมอบเอกสารประกอบการใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทใ์หแ้ก่ผูล้งทุนเพื่อเป็นคูม่อืประกอบส าหรบัการใช้
บรกิารผ่านระบบโทรศพัท ์โดยผูล้งทุนจะสามารถสัง่ซื้อผ่านระบบโทรศพัทไ์ดเ้มื่อแบบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝาก
ไดร้บัการอนุมตัจิากทางธนาคารและบรษิทัจดัการไดอ้อกเลขรหสัประจ าตวัใหแ้ลว้เท่านัน้  

(2) การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ในวนัท าการขายหน่วยลงทุนใดใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ 
ขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
   
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.00 น. ในวนัท าการขายหน่วยลงทุนใดหรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัหยุด 
ท าการขายหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการขายหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคาขายหน่วย
ลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณและ
เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ 
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาดซื้อขายใน
ต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลดความ
เสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุ
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั 
   
(3) ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท ส าหรบัการสัง่ซื้อแต่ละ
ครัง้ หรอืน้อยกว่าตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร ตามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบการ
ใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทใ์หค้รบถว้น โดยบรษิทัจดัการจะหกัเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจากบญัชเีงนิ
ฝากทีผู่ส้ ัง่ซื้อระบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝาก หากบรษิทัจดัการไม่สามารถหกัเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจาก
บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม บรษิทัจดัการจะยกเลกิค าสัง่ซื้อนัน้ๆ ทนัท ี
   
ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมจี านวนมากกว่าเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดย
ใชห้ลกัการสัง่ซื้อก่อนไดก้่อนตามวนัและเวลาทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อ พรอ้มเงนิค่าซื้อเตม็จ านวน  

ในกรณีทีส่ัง่ซื้อพรอ้มกนั บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อเขา้มาในการสัง่ซื้อ ผูส้ ัง่ซื้อ
รบัรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซื้อหรอืน้อยกว่าทีส่ ัง่ซื้อไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรให ้โดยไม่
เปลีย่นแปลงหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อดงักล่าว และยนิยอมรบัเงนิคนืโดยไม่มดีอกเบีย้ในกรณีทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรตาม
จ านวนทีส่ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนามผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลกัฐานทีป่รากฏกบับรษิทัจดัการเท่านัน้เป็นหลกัฐาน 
ในการท ารายการทีถู่กตอ้งและใชอ้า้งองิได ้  
   
ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึรายการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 
   
(5) ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทค์รบถว้นสมบูรณ์แลว้จะเพกิถอนการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่กรณีทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดเนื่องจากระบบโทรศพัท ์และไดร้บั 
ความยนิยอมจากบรษิทัจดัการแลว้  

(6) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 
   
(7) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.2.3. การขายหน่วยลงทุนโดยหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก  
(1) ผูล้งทุนสามารถขอใหบ้รษิทัจดัการท าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทนุเปิดตามระยะเวลา 
ทีก่ าหนด ดว้ยการยนิยอมใหบ้รษิทัจดัการแจง้ธนาคารใหด้ าเนินการหกับญัชเีงนิฝากของผูล้งทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัในแต่ละเดอืน โดยผูล้งทุนสามารถแจง้ความจ านงและกรอกรายละเอยีดในแบบหนงัสอืขอให้
หกับญัชเีงนิฝาก (เฉพาะผูท้ีย่งัไม่เคยกรอกแบบฟอรม์ดงักล่าว) และแบบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนจะสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวธินีี้ได ้ก็ต่อเมื่อแบบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากไดร้บัการอนุมตัจิาก
ธนาคารแลว้เท่านัน้  

(2) ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุชื่อ “กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด์” และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสัง่ซื้อในแต่
ละครัง้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ส าหรบัการสัง่ซื้อแตล่ะครัง้ หรอืน้อยกว่าตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณา
เหน็สมควร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์ตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนด
ต่อไป ในแบบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนด โดยผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑแ์ละเป็นราคาที่
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ในกรณีทีร่ะยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเป็นวนัหยุดท าการ บรษิทัจดัการจะท าการ
หกับญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไป   
   
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การขายหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาดซื้อขาย 
ในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทนุ หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลด 
ความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั 
   
(3) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุโดยหกับญัชเีงนิฝากช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ ดราฟต ์หรอืตัว๋แลกเงนิ ทีไ่ม่
สามารถน าฝากเพื่อเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีม่กีารหกับญัช ีบรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการหกับญัชเีพื่อซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้นแบบหนงัสอืขอใหห้กั
บญัชเีงนิฝากตามระยะเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ หากเงนิในบญัชเีงนิฝากไม่เพยีงพอทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้น
แบบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะไม่หกัเงนิในงวดนัน้ๆ 
แต่จะท าการหกับญัชเีงนิฝากในงวดถดัไป และจะไม่หกัยอ้นหลงัส าหรบังวดบญัชทีีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิไม่เพยีงพอ 
   
(4) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทนุโดยหกับญัชเีงนิฝากตอ้งการแกไ้ขการหกับญัชเีงนิฝาก ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งขอ
ยกเลกิการใชแ้บบหนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนดฉบบัเดมิ และกรอกแบบ
หนังสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากเพือ่ซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาทีก่ าหนดฉบบัใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนที ่
จะมกีารหกับญัช ี 
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(5) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลกัฐานทีป่รากฏกบับรษิทัจดัการเท่านัน้เป็นหลกัฐานใน
การท ารายการทีถู่กตอ้งและใชอ้า้งองิได ้ 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึรายการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

(6) เมื่อบรษิทัจดัการไดห้กับญัชเีงนิฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้
   
(7) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 
   
(8) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.2.4. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet)  
(1) ผูล้งทุนทีต่อ้งการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) จะตอ้งท าการเปิดบญัชกีารขอใชบ้รกิารผ่าน 
Internet โดยผูล้งทุนจะสามารถใชบ้รกิารผ่าน Internet ไดต้่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตักิารเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ไดร้บัรหสัผ่าน (ตามขัน้ตอนการขอใชบ้รกิารผ่าน Internet) จากบรษิทัจดัการแลว้เท่านัน้  

(2) ผูล้งทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ภายใน
เวลา 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  
เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
 
การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ภายหลงัเวลา 15.00 น. ของวนัท าการขายหน่วยลงทุน 
หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนถดัไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน
ถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
   
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาดซื้อขายใน
ต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อลดความ
เสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคมุ
ไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั 
  
(3) ผูส้ัง่ซื้อจะตอ้งสัง่ซื้อโดยระบเุป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่า 10,000 บาท ส าหรบัการสัง่ซื้อแต่ละครัง้ หรอืน้อยกว่าตามที่
บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร และการสัง่ซื้อแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืจ านวนเงนิอื่นใดทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั
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จดัการ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้ช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเตม็จ านวน 
   
ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมจี านวนมากกว่าเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวมตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดย
ใชห้ลกัการสัง่ซื้อก่อนไดก้่อน ตามวนัและเวลาทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อพรอ้มเงนิค่าซื้อเตม็จ านวน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อพรอ้มกนั บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อเขา้มา  

ในการสัง่ซื้อผูส้ ัง่ซื้อรบัรองทีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ัง่ซือ้หรอืน้อยกว่าทีส่ ัง่ซื้อไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการจะ
พจิารณาจดัสรรให ้โดยไม่เปลีย่นแปลงหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อดงักล่าว และยนิยอมรบัเงนิคนืโดยไมม่ดีอกเบีย้ในกรณีที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามจ านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อ โดยบรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการ นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย
ในนามผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
   
(4) ผูส้ัง่ซื้อสามารถช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ตัว๋แลกเงนิ ค าสัง่หกับญัชธีนาคารทีส่ามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบับรษิทัจดัการ หรอืดว้ยวธิอีื่นใด โดยในกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์จะตอ้งลง
วนัทีท่ีส่ ัง่ซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชจีองซื้อหรอืบญัชกีองทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดขึน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
จะตอ้งท าการยนืยนัการการช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ ภายในเวลาท าการขายหน่วยลงทุนในวนัท า
การขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ซึง่บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ เพื่อซื้อ 
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด ์บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนัได้  

(5) ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงนิสดหรอืเชค็ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัท าการเดยีวกนั  
บรษิทัจดัการจะถอืเอาวนัทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิพรอ้มหลกัฐานการสัง่ซื้อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็หรอืดราฟต ์ทีไ่ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัท าการเดยีวกนั  
บรษิทัจดัการจะถอืเอาวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหลกัฐานการสัง่ซื้อเป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

(6) ในกรณีทีเ่ชค็หรอืดราฟตด์งักล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นครัง้แรก ไม่ว่าดว้ยเหตุใดบรษิทัจดัการจะยกเลกิ 
ค าสัง่ซื้อนัน้ๆ ทนัท ีพรอ้มทัง้แจง้ผูส้ ัง่ซื้อหรอืด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ซื้อแจง้ผูส้ ัง่ซื้อ 
ทางโทรศพัท ์หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ใด ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูล้งทุนทีจ่ะสัง่ซื้อตอ้ง 
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อใหม่เพื่อส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
   
(7) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ 
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ สทิธใินหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึรายการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

(8) ผูส้ัง่ซื้อทีไ่ดช้ าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้
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(9) การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ จะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ 
   
(10) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
สัง่ซื้อดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบ
ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.5. การขายหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิวธิกีารขายหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่นๆ รวมถงึช่องทางการช าระเงนิดว้ยวธิอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วธิกีารขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคา
เตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าการเพิม่เตมิวธิกีารขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ (ทัง้นี้ วธิกีารขายหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
 

7. กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- วธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

7.4.1. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได ้ทุกวนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่เวลา 9.00-15.00 น. ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่
ค านวณได ้เมื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้ โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 
5 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ประกาศผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ภายหลงัเวลา 15.00 น. ของ  
ทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็น  
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่า  
หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรอง  
โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
ทัง้นี้ เน่ืองจากกองทุนมกีารลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่วนัหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาด
ซื้อขายในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อ
ลดความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แกก่องทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 11 “การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม
สัง่”  
 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีร่บัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได ้ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการส่งค าสัง่  
ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารซื้อขายหน่วย
ลงทุนทางโทรสาร พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด และจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข
ทีบ่รษิทัจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทาง



ONE-GLOBALEQ  51 

โทรสาร จะตอ้งยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดงักล่าว และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ข
เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของ
ระบบ  
 
(3) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ย
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการ 
ทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  
 
อน่ึง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(4) บรษิทัจดัการจะแจง้ต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มออกหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(5) บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 นับแต่วนั
ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวมซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ  เวน้แต่กรณีตามขอ้ 10 ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยูใ่นระหว่างการด าเนินการของ
บรษิทัจดัการตามขอ้ 11 "การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่
ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวนัท าการใดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไดย้ื่นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์  
 
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
 
(8) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
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โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  
 
7.4.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศพัท ์(บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบเมื่อเปิดใหบ้รกิาร โดยปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื)  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดในแบบค าขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัทแ์ลว้ ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุน  
ผ่านระบบโทรศพัทจ์ะตอ้งสัง่ขายคนื โดยระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการ
ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทนุ ตามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกอบการใชบ้รกิารผ่านระบบ
โทรศพัทใ์หค้รบถว้น โดยบรษิทัจดัการจะโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอใชบ้รกิารผ่านระบบโทรศพัท ์ภายในเวลา 5 วนัท าการนับนับแต่วนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะใน
ท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวมซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศ
ดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการเวน้แต่กรณีตามขอ้ 10 โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบ
โทรศพัทไ์ดเ้มื่อบรษิทัจดัการไดอ้อกเลขรหสัประจ าตวั ใหแ้ลว้เท่านัน้  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
นัน้  
 
อน่ึง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.00 น. ของทุกวนั  
ท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามราคา  
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ เป็นเกณฑใ์น
การค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.00 น. ของทุกวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
ในวนัหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป  
ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้เป็น
เกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนภายหลงัเวลา 15.00 น. ของทุกวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนในวนัหยุดท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ถดัไปตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไป
นัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  



ONE-GLOBALEQ  53 

 
ทัง้นี้ เน่ืองจากกองทุนมกีารลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่วนัหยุดท าการของกองทุนรวมตา่งประเทศทีก่องทุนไป
ลงทุนอาจจะไมต่รงกบัวนัหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื
ระยะเวลาในการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาด
ซื้อขายในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อ
ลดความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แกก่องทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 11 “การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม
สัง่”  
 
(3) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนหาก
ถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าว และจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทุนโดยจะใชห้ลกัฐานทีป่รากฏกบับรษิทัจดัการเทา่นัน้เป็นหลกัฐานในการท ารายการทีถู่กตอ้งและใช้
อา้งองิได ้ 
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(4) ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัทแ์ลว้จะเพกิถอนการสัง่ขายคนื  
หน่วยลงทุนไม่ได ้ 
 
(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัทแ์ละบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซื้อคนื  
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยอยูใ่นระหว่างการด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ "การไม่ขายไม่รบัซื้อคนื
ไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืไดใ้นระหว่างวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนใด ทีบ่รษิทัจดัการ  
 
ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อนเท่านัน้  
 
(6) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
 
(7) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
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โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  
 
7.4.3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet)  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) จะตอ้งท าการเปิดบญัชกีารขอใช้
บรกิารผ่าน Internet ตามขัน้ตอนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยผูล้งทุนจะสามารถใชบ้รกิารผ่าน Internet ไดต้่อเมื่อไดร้บั  
การอนุมตักิารเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนและไดร้บัรหสัผ่าน จากบรษิทัจดัการแลว้เท่านัน้  
 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ไดทุ้กวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ภายในเวลา 15.00 น. ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการ  
ซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
 
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) ภายหลงัเวลา 15.00 น. ของทุกวนัท าการรบัซื้อคนื  
หน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัหยุดท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนในวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้
เมื่อสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนถดัไปนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และ/หรอืเพิม่วธิกีาร วนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีทีเ่กดิจากวนัหยุดท าการของตลาด
ซื้อขายในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณีอื่นใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อการรบัค าสัง่ซื้อขายของกองทุน หรอืเพื่อ
ลดความเสีย่ง ป้องกนัผลกระทบในทางลบ หรอืเพื่อประโยชน์แกก่องทุน โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วนั ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจาก
ปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี้ การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวขา้งตน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 11 “การไม่ขายไม่รบัซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม
สัง่”  
 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบจุ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน โดยมลูค่าของการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอื่นใดทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดย
ประกาศผ่านทาง website ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 
และชดัเจน  
 
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจาก
การขายคนืหน่วยลงทุน มากกวา่จ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
นัน้  
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อน่ึง ในกรณีทีค่ าสัง่ขายคนืใดๆทีจ่ะมผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุในบญัชกีองทุนเปิดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ๆ 
ลดลงเหลอืน้อยกว่า 100 หน่วย บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
(5) บรษิทัจดัการจะแจง้ต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนใหท้ าการตรวจสอบรายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนกบัทะเบยีน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หากถูกตอ้งนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มออกหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน  
 
ทัง้นี้ สทิธกิารขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทกึ
รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 
(6) บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท ากานับแต่
วนัค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวมซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุ
เกีย่วกบัวนัหยุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว ้แลว้ในโครงการ เวน้แต่กรณีตามขอ้ 10 ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุ
ไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด  
 
(7) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Internet) และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ 11 "การไม่ขายไม่รบั
ซื้อคนืไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่" ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค าสัง่ขายคนืของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่าง
วนัท าการใดทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ การยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อน  
 
(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนืจะกระท าในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้  
 
(9) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน  
 
7.4.4. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  
บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่นๆ รวมถงึช่องทางบรกิารรบัช าระเงนิดว้ยวธิกีารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนผ่านทางเคาเตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคาร
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีารอื่นใดอนั
จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถอืว่าการเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ถงึวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ให้
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศ
ผ่านทาง website ของบรษิทัจดัการ (ทัง้นี้ วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้)  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  ทุกวนัท าการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

เน่ืองจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วนัหยุดท าการของต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทนุ อาจจะไม่ตรงกบั
วนัหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืระยะเวลาในการช าระ
เงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหน้า  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร
ขายคนืและการรบัเงนิค่าขายคนืและการรบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และ
ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
   
(2) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิาร
จดัการกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะพจิารณาจากมลูค่าการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื ระยะเวลา และ/หรอื 
ความถีข่องการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้เป็นส าคญั 
   
(3) บรษิทัจดัการอาจหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวได ้เมื่อบรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าในบาง
สถานการณ์หากมกีารรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรอืความเสยีหายต่อการบรหิารจดัการ
กองทุน และ/หรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอื ต่อกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศเกีย่วกบัการหยุดรบัค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยการตดิประกาศดงักล่าวทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 
8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  
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- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึง่อยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษิทัจดัการเท่านัน้ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดตน้ทาง (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง 
 
บรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงช่องทางการใหบ้รกิารหรอืวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดงักล่าวที่ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทั
พจิารณาเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
   
8.2.1. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
   
(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีดในค าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระบุ
จ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน 
   
(2) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
บรษิทัจดัการอาจรบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใช้
บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร
ดงักล่าว 
   
อย่างไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์นเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถรบัค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถ้อืว่ายงัไมม่กีารท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ 
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บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ยอมรบัและผกูพนั
ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่
รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนื่องมาจากความขดัขอ้งของระบบ 
   
ทัง้นี้ ก่อนเริม่ใหบ้รกิาร บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทั
จดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
   
8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน ส าหรบัการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีบ่รษิทัจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัท าการขายใด 
บรษิทัจดัการจะท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในวนัท าการขายถดัไป โดยบรษิทั
จดัการจะถอืว่าวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการแลว้ เป็นวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้กองทุนมผีลสมบูรณ์ 
  
8.2.3. ราคาขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณี
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
   
8.2.3.1. การก าหนดราคารบัซื้อคนืกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการซื้อขายที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
   
8.2.3.2. การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซื้อ
ขายทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้เป็นการทัว่ไปทีป่ระกาศในเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ วนัท าการซื้อขายดงักล่าว
จะตอ้งไม่เกนิวนัท าการทีก่องทนุไดร้บัเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดย
ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผ่านเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ 

8.2.4. สทิธใินหน่วยลงทุน 
สทิธใินหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกดิขึน้เมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทางแลว้เท่านัน้ 
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิ และบรษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้  
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10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้  
 
(1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัตอ่ไปนี้ โดยไดร้บั 
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
   
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื  
   
(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
นัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนื 
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต ่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
   
(ก) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้  
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
   
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั 

(ค) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บั 
ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตาม (1) หรอืการรบัรองขอ้มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั  ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนกไ็ด ้
 
(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว  
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บรษิทัจดัการกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ 
ขายคนืก่อนหลงั  
 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

1. บรษิทัจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ซึง่ตอ้งไม่เกนิกว่า
กรณีดงัต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ 
 
(2) เมื่อบรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน  
(2.1) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  
(2.2) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(2.3) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  
(3.1) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
(3.2) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(3.3) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุน และผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้  
(4.1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้  
(ก) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
(ข) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
(ค) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  
(4.2) บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และการจดั



ONE-GLOBALEQ  61 

จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนั
ท าการ  
  
(6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนรวมตามขอ้ผกูพนั ขอ้ 22.1.1 (4) 
  
บรษิทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอื หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงันี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
อาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด้  
 
2. บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลนั  
 
12. กำรหยุดขำยหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทั
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว  ตาม
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ระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนัเวน้แตจ่ะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 
กองทุนมขีอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้อ้งไม่เกนิ
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1)  กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดงันี้ 

(ก)  กองทุนดงันี้ 

1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2.  กองทุนประกนัสงัคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5.  กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6.  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7.  กองทุนอื่นใดทีส่ านักงานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตาม 1. ถงึ 6. 

8.  กองทุนตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)  นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 

(ค)  บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

(ง)  บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมเีหตจุ าเป็นและสมควร 

(2)  กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนทีม่รีะยะเวลาตดิต่อกนัไม่เกนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานเน่ืองจากมี
เหตุจ าเป็นและสมควรโดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญัของ
กองทุนรวมทีม่ลีกัษณะครบถว้น ดงันี้ 
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(2.1)  การถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิกว่าขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ตอ้งมไิดเ้ป็นไป
โดยมุง่แสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เช่น เงนิปันผล หรอืสทิธอิอก
เสยีง เป็นตน้  

(2.2)  มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืเกนิกว่า
ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน ซึง่อาจกระทบต่อการบรหิารจดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได ้

13.2 การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม 

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้  และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอื
หน่วยลงทุนของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัท ีเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการหรอืประกาศอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดม้กีารก าหนด แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิ
ในอนาคต  

บรษิทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลทีซ่ื้อหน่วยลงทุนเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนดในหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืการไม่นบัคะแนนเสยีงในการลงมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเกนิอตัราดงักล่าว เป็นตน้ 

13.3 เวน้แต่ในกรณีทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนเหน็สมควรเป็นอย่างอื่น ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่สีทิธิท์ีจ่ะโอนเปลีย่นมอื 
หน่วยลงทุนได ้ยกเวน้กรณีดงัตอ่ไปนี้ 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
อน่ึง บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปฎเิสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีทีก่ารถอืหน่วย
ลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอยีดในใบส าคญั 
การโอนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

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

โครงการมนีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมหรอืก าไรสุทธ ิเมื่อกองทุนมกี าไรสะสมหรอื
ก าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่่ายเงนิปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่ท าใหก้องทุนมผีลขาดทุนสะสม
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เพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิปีละ 2 ครัง้ โดยจะ
พจิารณาจ่ายในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธนิัน้ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร  
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัติาม  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
แต่ละราย  
 
(2) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผลและอตัราเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้

(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

(3) นายทะเบยีนจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ายเป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอื
เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน าไปค านวณภาษ ีเงนิปันผลทีจ่่ายนี้ย่อมท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลง
เท่าจ านวนเงนิปันผล  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล 
 
(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผ่นดนิ 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
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15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 6.42 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีส่ามารถประมาณการไดซ้ึง่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่เกนิ
อตัรารอ้ยละ 6.42 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียม การจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.6750 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.6750 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียม 
การจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัค่าธรรมเนียมใดๆ ทีก่องทุนต่างประเทศซึง่
กองทุนไดล้งทุนจ่ายคนืใหก้บักองทุนน้ี (ถา้ม)ี  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียม 
การจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน   
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียม 
การจดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ1.07ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษากองทุน : 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุเฉพาะส่วนหลกัทรพัยท์ีล่งทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมทีป่รกึษากองทุนส่วนทีเ่กนิอตัราทีร่ะบขุา้งตน้ (ถา้ม)ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไม่ม ี
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ1.498ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) ค่าใชจ้่ายต่างๆในการจดัตัง้กองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้และ
จดัการกองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอืค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน 
เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ รวมทัง้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" ตามทีจ่่ายจรงิ  
(3) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสาร ตามทีจ่่ายจรงิ  

(4) ค่าตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุนรวมจนถงึการจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ  
  
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทุกประเภททีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การจดัหาใหไ้ดม้า การรบัมอบ การส่งมอบ การดแูล การเกบ็รกัษา การป้องกนั
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการป้องกนัความเสีย่งในดา้นอตัราแลกเปลีย่น หรอืความเสีย่งอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ใน
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ประเทศและต่างประเทศ เช่น คา่สญัญาฟิวเจอร ์สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญาสวอป และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ รวมถงึค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพือ่ใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้เป็น
ตน้    
   
(6) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทุนรวม ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุนรวม 
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(7) ค่าจดัท าหนังสอืชีช้วน ค่าพมิพ ์และค่าแปลหนังสอืชีช้วน  

(8) ค่าจดัท าหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  

(9) ค่าจดัเตรยีมและจดัพมิพห์นงัสอืบอกกล่าวหรอืประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

(10) ค่าจดัเตรยีมและจดัส่งรายงานต่างๆส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
  
(11) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเน่ืองกบักองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสอืพมิพ ์ค่าพมิพแ์บบพมิพ ์คา่ไปรษณียา
กรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (Failed Trade) (ถา้ม)ี ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
เป็นหลกัประกนัการลงทุน ฯลฯ อกีทัง้ค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ตามกฎหมาย  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ตามดุลพนิิจของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไม่เกนิ 50 บาทต่อรายการ (ส าหรบัการออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ไม่ม ี 
 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรอื เงนิปันผล (ถา้ม)ี เขา้บญัชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
อตัรา 
ทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด โดยตดัจ่ายจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนีัน้ๆ 
   
(2) ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี โดยตดั
จ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  
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(3) ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ (Brokerage Fee) เมื่อสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนการสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก หรอื การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้-ออก ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage Fee) ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนื โดยจะน าเขา้กองทุนเพื่อน าไปช าระค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ตามทีก่องทุนจะถูก
เรยีกเกบ็เมื่อสัง่ซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์  
   
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการอาจเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรอืแต่ละรายในอตัรา 
ทีไ่ม่เท่ากนั ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอตัราค่าธรรมเนยีมดงักล่าวได  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
รายละเอยีด 
ต่อไป โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืผ่าน 
เวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
   
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาลดหย่อน หรอืยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขาย การรบัซื้อคนืหรอืการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม โดยพจิารณาจากมลูค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ 
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ ์วธิกีารใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ทีท่ าการบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และ/หรอืผ่านเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืปรบัปรุง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ขัน้ตอนและเงือ่นไขใน
การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการขาย การรบัซื้อคนื และการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรอืกฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ส านักงาน ก.ล.ต. ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
 
15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

(1) การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะค านวณทุกวนัท าการ โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการ
จดัการ  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  ในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
ค านวณ  และเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน  

(2) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุนรวมตามขอ้ 15.2.6. (1) ถงึ (11) จะตดัจ่ายจากกองทุนรวมตามทีจ่่ายจรงิ โดย
บรษิทัจดัการดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆดงักล่าวใน
งวดเดยีว หรอืเฉลีย่ตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเป็นรายวนั ทัง้นี้ การตดัจ่ายค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป หรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้  

(3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทีก่ าหนดในหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็
จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” โดยอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายจากผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด โดยไมห่กั
จากมลูค่าของการท ารายการซื้อ ขาย สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืก าหนดวธิกีารอื่นใด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไขภาษ ีหรอืความสะดวกของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัแลว้  
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15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว  ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 
 
ทัง้นี้ การลดค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 
  
2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการจะด าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการ
จะค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว
ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดย
อย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
  
(2.1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการ
ก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
  
(2.2) บรษิทัจดัการอาจพจิารณาเพิม่อตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย โดยเพิม่ขึน้จากอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ 
  
โดยในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 
1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว บรษิทัจดัการจะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งันี้ 
  
(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 
  
(ข)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 
  
ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัมตพิเิศษ 
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3. บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยตามขอ้ 1 วรรคสอง หรอืขอ้ 2(2.2) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
 
15.6. หมายเหตุ :  

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 1 วนัท าการถดัไป  
 
(2.2) ค านวนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วนัท า
การถดัไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวนราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 
 
ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะใชข้อ้มลูราคาปิดของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่างประเทศ ณ วนัทีค่ านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวทีไ่ดจ้าก
ระบบทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เช่น ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ อนึ่ง บรษิทัจดัการอาจ
เปลีย่นแปลงแหล่งทีม่า วนัและเวลาของขอ้มลูอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ถอืว่าเป็นการ
แกไ้ขโครงการ  
 
การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
หลกัทรพัย ์ 
และทรพัยส์นิของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงนิบาท จะใชข้อ้มลูอตัราแลกเปลีย่นผ่านระบบ Bloomberg โดยบรษิทั
จดัการจะใชข้อ้มลูทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. ของสิน้วนัท าการทีค่ านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ หรอืใชอ้ตัราแลกเปลีย่นอื่นใด และ/หรอืแหล่งทีม่าอื่นใดของอตัรา
แลกเปลีย่น และ/หรอือตัราแลกเปลีย่นของวนัท าการอื่นใด และ/หรอื ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการพจิาณา
เหน็สมควรภายใตค้วามเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  
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(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั ดงัต่อไปนี้   
  
(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยประกาศภายใน 2 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
   
(ข) วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุล่าสุด โดยประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
   
(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนด 
วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัเกนิกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ทีน่่าเชื่อไดว้่าจะมผีลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูค่าหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
โดยประกาศภายในวนัท าการถดัไป 

(จ) วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย
ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนในประเทศหรอืกองทุนตา่งประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนไม่ไดป้ระกาศ และหรอืน าส่งขอ้มลูมลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับรษิทัจดัการ จนเป็นเหตใุหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ (2.1) ถงึ (2.4) ได ้บรษิทัจดัการ
จะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยไม่ชกัชา้ 
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศหรอืกองทุน
ต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทนุแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 
 
บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ หรอืเหตุอื่นใดทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(2) เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  
  
การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
   
(1) ใชต้วัเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
  
(2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทาง
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หนังสอืพมิพ ์หรอืการประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้
     
(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้
   
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิ้นวนัท าการ 
ทีค่ านวณนัน้  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้ง
ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

ในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม 
ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล 
ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่ง
ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล  
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วย
ลงทุน  และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11. บรษิทัจดัการจะไมค่ านวณและประกาศตามก าหนดนี้กไ็ด ้โดย
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่สามารถค านวณและประกาศได ้
  
บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามขอ้ 11(3)  และเมื่อปรากฏเหตุ
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ขา้งตน้  บรษิทัจดัการจะประกาศการหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  และบรษิทัจดัการจะรายงานการ
หยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วนั
ท าการ  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทาง
อื่นแทนการประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เช่น การประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืช่องทางอื่นที่
เหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท า
และส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
   
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการค านวณราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา
ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่
ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา 
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิ้นภายในวนัท าการถดัจากวนัทีพ่บว่า
ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถู่กตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคา
หน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทั
จดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชือ่กองทุนรวม ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทุน 
 และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานตาม (1)    
   
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั
ท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ 
เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน
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หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิด
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่
มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวน
หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่ง
รอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บคุคล
ดงักล่าวไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) 
บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนกไ็ด้  

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศ
การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  
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ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน :  

บรษิทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุนของ
บรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนในต่างประเทศใหแ้กบ่รษิทัจดัการ (ถา้ม)ี 
เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุน
จะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณชิชา  
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ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานชิยห์านนท์  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

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

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี:   ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีส่ านักงานรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก :   ประมาณ 1 ปี นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีส่ านักงานรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น
กองทุนรวม  
 
19. กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

19.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการใหก้ระท าโดยการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืการส่งหนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวน
ไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงั
ผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข 
 
19.2 บรษิทัจดัการจะด าเนินการขอความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 19.1 ในกรณีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการดงัต่อไปนี้ 
  
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
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(3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุน  
  
(4)  การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยเรื่องการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิและ
มลูค่าหน่วยลงทุน ซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  
(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวง 
 
19.3 บรษิทัจดัการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หรอื
ขอ้ก าหนดอื่นในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 
  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535  ตลอดจนประกาศ  
กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  
(3)  การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
  
(4)  การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการตามขอ้ 19.1 ถงึ 19.3 ไปยงัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีม่มีตใิห้
แกไ้ขหรอืวนัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 การควบรวมกองทุน  
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ในการควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการสามารถกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้ 
 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว 
 
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว 
 
ทัง้นี้ จะเป็นไปตามกฎ ขอ้ก าหนด หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ก าหนด หรอืจะก าหนดต่อไป 

20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร  อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร 
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรง 
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   
   
(2)  ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุน
ไดร้บัผลประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 
   
(3) การรบัผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน โดยบรษิทัจดัการไดร้ะบุเงือ่นไขและ
หลกัเกณฑก์ารรบัผลประโยชน์ตอบแทนไวโ้ดยเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ ซึง่ประกาศไวท้ีท่ าการบรษิทัจดัการ และ
พจิารณาไดว้่าการรบัผลประโยชน์ตอบแทนนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน 
  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ  บรษิทัจดัการ 
ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทของหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนนัน้ดว้ย 
   
อย่างไรกด็ ีบรษิทัจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft 
commission) เพื่อประโยชน์ของบรษิทัจดัการเองได ้เน่ืองจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็นเรื่องทีไ่ม่พงึกระท า
โดยวชิาชพี เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษิทัจดัการประกาศ
ไวภ้ายในบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ  
  
ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการรบั
ผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรอบปีบญัชหีรอืรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  
    
20.3 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  
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กองทุนน้ีมขีอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืไดต้อ้งไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน เรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

20.4. การใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัจดัการในนามกองทุน (Proxy Voting)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดล้งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยใ์ดเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
เกีย่วกบัการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นนามกองทุนรวมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1)  ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นเรื่องทีอ่าจสง่ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผลประโยชน์ของกองทุน
รวม 

(2)  เปิดเผยแนวทางและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงตาม (1) ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมและมสีาระ
อย่างเพยีงพอ 
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณามอบหมายผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืบุคคล หรอืนิตบิุคคลอื่นทีเ่หมาะสมในการใชส้ทิธิ
ออกเสยีงแทนบรษิทัจดัการในนามกองทุน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นส าคญั โดย
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในกรณีทีพ่จิารณาแลว้ว่าการใชส้ทิธอิอกเสยีงดงักล่าวไมม่นีัยยะ
ส าคญัหรอืไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

20.5 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป  
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่
ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชี
ของบุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิคุคลสญัชาตอิเมรกินั ผู้
ซึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บัFFI นัน้ นอกจากนี
ยัง้ปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์น
ลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”)  
 
กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินั
และบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์อง
ลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญั
ในสองกรณี คอื  
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(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป
และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดยFATCA 
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของFATCA (ซึง่รวมถงึ
ธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่
ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการ
ท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทนุรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่
สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระ
ผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที ่เกีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้  
 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ 
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
เงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ใน
และต่างประเทศตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คย
ใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีที ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  
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การด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี 
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ / สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ดงักล่าว  
(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายนัน้ ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที ่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดั
กบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้การด าเนินการดงักล่าว
ถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทั
จดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท า
ใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะ
เลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  
 
ทัง้นี้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง
ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

20.6 การปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายต่างๆ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการในการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการรูจ้กัลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกคา้ (Customer Due Diligence: CDD) ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรอืจดัส่งเอกสารหรอื
หลกัฐานใดใหแ้ก่บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายต่างๆ  
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ มสีทิธปิฏเิสธ และ/หรอืระงบั และ/หรอืยกเลกิการท า
ธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีเ่หน็สมควร โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีทีเ่กดิ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์ ดงัต่อไปนี้  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการใหข้อ้มลู และ/หรอืจดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใดใหแ้ก่บรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด หรอืใหข้อ้มลู และ/หรอืจดัส่งเอกสารหรอื
หลกัฐานใดใหแ้ก่บรษิทัจดัการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ ไม่ครบถว้นเพยีงพอส าหรบัการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืกฎหมายต่างๆ ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
(2) บรษิทัจดัการเหน็ว่าการท าธรุกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมลีกัษณะเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงนิ และ/หรอืใชเ้ป็นช่องทางในการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอือาจมลีกัษณะ
เป็นการหลกีเลีย่งกฎหมายหรอืขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  
(3) บรษิทัจดัการเหน็ว่าการท าธรุกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วย
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ลงทุนรายอื่น หรอืความน่าเชื่อถอืหรอืภาพลกัษณ์ของธุรกจิ  
 
นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยนิยอมใหบ้รษิทัจดัการ และ/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลู 
และ/หรอืจดัส่งเอกสารหรอืหลกัฐานใดของผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธ ิส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ส าเนาบญัชรีายชื่อผู้
ถอืหุน้หนังสอืมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูลตามกฎหมายต่างๆ 
หรอืบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรอื
กฎหมายต่างๆ  
 
ทัง้นี้ ค าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ” หรอื ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นัน้ ใหม้คีวามหมาย
รวมถงึกฎหมายของประเทศต่างๆ ทีก่องทุนรวมไดม้กีารลงทุนในประเทศนัน้ๆ ดว้ย  

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมตอ่ไป  
 
 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
ขอ้มลู ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2563 
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1. บริษทัจดัการ :  
 
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

บรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
(1) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่าง
เคร่งครดั  

(2) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน ซึง่มคีุณสมบตัติามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) แยกทรพัยส์นิของกองทุนรวมไวต้่างหากจากทรพัยส์นิของบรษิทัจดัการ และน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปฝากไว้
กบั 
ผูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน 

(4) จดัใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดงักล่าวฝากไวก้บั
ผูด้แูลผลประโยชน์ และ/หรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน 

(5) แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและจดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(6) จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
ทุกวนัท าการนัน้  

(7) จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทุกวนัท าการนัน้ 
   
(8) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
   
(9) จดัใหม้ผีูส้อบบญัช ีซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยถอืตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี

(10) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัชเีพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปี
บญัช ีหรอืภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ีในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานตามขอ้ (11) ตามปี
ปฏทินิ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของตวัแทนขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดั
ส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 
   
(11) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของปีบญัช ีหรอืของปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของ 
รอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน นับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว หรอืเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รอ้งขอ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวตามรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท า 
และส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้ 
   
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของตวัแทนขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดั
ส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(12) เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามหวัขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ
กองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ"  
   
(13) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ
(14) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(15) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชโีครงการ โดยความเหน็ชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการน้ีไดย้กเลกิ  

(16) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนรวมถอืหลกัทรพัยอ์ยู่ เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(17) จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วนัทีห่ลกัทรพัยม์มีลูค่า
เกนิอตัราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่
หลกัทรพัยน์ัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพื่อใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(18) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(19) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(20) ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืกระท าการอื่นใดอนัเกีย่วเนื่องกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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(21) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดย
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

(22) รายงานการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้หรอืการ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม ณ วนัท าการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน รวมทัง้แจง้การเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบในทนัททีี่
สามารถกระท าได ้ 

(23) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(ก) จดัส่งและด าเนินการใหต้วัแทนขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลู
ส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของตวัแทนขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผูท้ีส่นใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) จดัท าหนังสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจบุนัทุกรอบปีบญัชแีละจดัส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี
   
(24) ชีแ้จงและด าเนินการใหต้วัแทนขายหรอืรบัซื้อคนื ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบใน
กรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(25) ด าเนินการยกเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลกิโครงการจดัการ
กองทุนรวม"  

(26) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วตัถุประสงคข์องโครงการ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

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

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม่  
 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2299-1111  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้ 
  
(1)  ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนรวม รบัเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนรวมจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และ
ด าเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรพัยเ์งนิไดจ้ากการจ าหน่าย
หรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์และเงนิอืน่ใดของกองทุนรวม และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุน
รวม 
  
(2) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม
ตลอดจนรบัช าระหรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ เมื่อเหน็ว่ามหีลกัฐาน
ถูกตอ้งแลว้ 
   
(3) จ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนรวม เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
   
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ การ
รบัเงนิปันผล และดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอื
ครองหลกัทรพัยข์องกองทุนรวม โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ รบั หรอืจ่ายเงนิตามสทิธนิัน้ๆ ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
   
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลกัทรพัยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลงัอยู่ในระหว่าง
ท าการปิดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ 
   
(6) จดัท ารายงาน ดงัต่อไปนี้  
   
(ก) รายงานรายละเอยีดการรบัจา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการซื้อขายและ
ค านวณดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้ม)ี  
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(ข) รายงานเป็นรายวนัเกีย่วกบัเงนิลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของ
หลกัทรพัย ์พรอ้มทัง้ค านวณดอกเบีย้คา้งรบั (ถา้ม)ี  

(ค) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้คา่ซื้อหลกัทรพัยแ์ละลูกหนี้ค่าขายหลกัทรพัย์  
   
(7) รบัรองความถูกตอ้ง ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้
และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง เมื่อเหน็ว่าถูกตอ้งแลว้ 
   
(8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีดงันี้ 
  
(ก) บรษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวม เน่ืองจากมเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมได้
อย่างสมเหตุสมผล 
  
(ข) บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยุด
รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้หากเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรอืไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสมหรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
  
(ค) บรษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
  
(9) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนรวมของบรษิทัจดัการเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอื่น ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผู้
จดัหาในการจดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ี และส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 
   
(10) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม ภายใต ้มาตรา 125  แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวโดยเคร่งครดั หากบรษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามใหแ้จง้บรษิทั
จดัการโดยทนัท ีในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวม
หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา  125  ผูด้แูลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวโดยละเอยีด และส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  5  วนั นับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 
   
(11)  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใหเ้รยีกรอ้ง
จากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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(12)  ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 
  
(13)  ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทุนรวม เมื่อเลกิกองทุนรวมแลว้ หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผูช้ าระบญัช ี
ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด  
ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ ดงันี้ 
   
(ก)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทนุรวมจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวม     
  
(ข)  ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ 
กองทุนรวม ผูด้แูลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 
   
(14)  รบัรองผลการนับมต ิ ในกรณีทีม่ตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของโครงการ 
  
(15)  ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
 
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อใน
หนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
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ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให้
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนมเีงือ่นไขดงันี้  
 
(1) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สญัญา 
อกีฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจดัการกองทุนรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์
จะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้สิน้ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนรวมไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ผูด้แูลผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการปฏบิตัติามอ านาจหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญา
ฉบบันี้ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสอืไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัใินการเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทั
จดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการขอ
อนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  
 
ทัง้นี้ การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าไดต้่อเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
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สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท ์0-2299-1111  
 
และที ่บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) และที ่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และที ่
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
 
3. ผู้สอบบญัชี :  

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

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

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ 
ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2642-6172-4 
 

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานชิยห์านนท์  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ 
ชัน้ 12 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2642-6172-4 
 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุนตามาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไป 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผู้จดัจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ :  
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หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่หบ้รกิาร 
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.one-asset.com  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืมสีทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในโครงการดงัต่อไปนี้  
 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรอื ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการสัง่ซื้อ ค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(4) รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทนุหรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(5) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(6) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุนหรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
 
(7) คนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  
 
(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหน้าที ่
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 
7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

ชื่อ :  
ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
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9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ทีอ่ยู่ :  
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

9.2. ทีป่รกึษากองทุน :  

บรษิทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุนของ
บรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนในต่างประเทศใหแ้กบ่รษิทัจดัการ (ถา้ม)ี 
เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุน
จะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

สทิธขิองทีป่รกึษากองทุน 
ไดร้บัค่าธรรมเนียมทีป่รกึษากองทุนในอตัราตามทีก่ าหนด 
   
หน้าทีข่องทีป่รกึษากองทุน 
(1) ใหข้อ้มลูและค าแนะน าเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม ตลาดทุน ตลาดเงนิ และหลกัทรพัยป์ระเทศทีก่องทุน
ควรลงทุน โดยหารอืร่วมกบับรษิทัจดัการ 

(2) แจง้ขอ้มลูและขา่วสารทีส่ าคญัของสภาวะตลาดการเงนิต่างประเทศทีส่ าคญัและมผีลต่อการลงทุนของกองทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการทราบอย่างสม ่าเสมอ 

(3) ใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าต่างๆ แก่บรษิทัจดัการส าหรบัการลงทุนในประเทศทีก่องทุนลงทุน 

(4) ทีป่รกึษากองทุน ตอ้งเกบ็รกัษาขอ้มลูใดๆ เกีย่วกบักองทุนรวมและขอ้มลูอื่นๆ ทีไ่ดล่้วงรูม้าเป็นความลบั และจะไม่
เปิดเผยใหบุ้คคลใดๆ ทราบเวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรอืโดยความยนิยอมของบรษิทัจดัการ 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
(5) ทีป่รกึษากองทุนจะไม่กระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และจะปฏบิตัติามกฎหมาย 
และกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่าวทีจ่ะมขีึน้ในภายหลงัอย่างเคร่งครดั 
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ทัง้นี้ ทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจการตดัสนิใจในการจดัการกองทุน ไมว่่าจะเป็นการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืการ
จดัการดา้นอื่นใดกต็าม 
 
หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

บรษิทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษาการลงทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุน 
ของบรษิทัจดัการเพื่อกองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทุนใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี เพื่อใหก้าร
ลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษาการลงทุนจะไมม่ี
อ านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแตป่ระการใด  
   
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแตง่ตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 
12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
 
13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการไดร้บัเงนิปันผลตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
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13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

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

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ โดยเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 
 
ในกรณีทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus account) 
ตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ ในส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน เช่น รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบ 6 เดอืน 
 
13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
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ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 
- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟันด์ จะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
   
(1) ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ดร้บัการจดัสรร 
หน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเพื่อจดัส่งใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

(2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคาขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีส่่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุด
เป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถกูตอ้ง  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้
ชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิ
ปันผล (ถา้ม)ี  

(3) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาด 
ภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนได้  
 
อน่ึง ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้อ้งขอใหบ้รษิทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งตดิต่อบรษิทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุน
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วนัท าการก่อนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ๆ เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนเสยีก่อน 
  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งใหก้บัผู้
สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการซื้อหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยผู้
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สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอหรอืปรบัเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไดภ้ายหลงั 
ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ ก าหนด และบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิ
เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แกก่องทุนโดยรวม หรอื
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่อื
ว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม และไมถ่อืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะด าเนินการจ่ายเงนิปันผลโดยปฏบิตัติาม  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล ตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
แต่ละราย  
 
(2) บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผลและอตัราเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้

(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

(3) นายทะเบยีนจะจ่ายเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ายเป็นเงนิโอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  
 
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอื
เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน าไปค านวณภาษ ีเงนิปันผลทีจ่่ายนี้ย่อมท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลง
เท่าจ านวนเงนิปันผล  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
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ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล 
 
(1) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่
เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดงักล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผ่นดนิ 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
แห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  
   
16.1. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  เวน้แต่บรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม 16.3 ก่อนแลว้ 
   
16.1.2. เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิ 
ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ 
ทัง้นี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  
16.1.3. เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิ
ไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4. เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ 
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ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3. โดยอนุโลม  

16.2. กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1. ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมตพิเิศษ 
 
ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ รวมทัง้จะ
จดัใหม้หีรอืจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 
(1) เอกสารหลกัฐานซึง่แสดงใหเ้หน็ไดว้่ามกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 
 
(2) บทวเิคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตรา
สารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้
  
16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  
 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการ
ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  
ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
  
16.3. ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตรา
สารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้กไ็ด ้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว จะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
   
เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตาม 16.1.3. หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ไดว้่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
จากการรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้ี
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การจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัจากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่าย
ในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนกไ็ด้ 
 
การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ
ชื่อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดั
สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื หน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
 
18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัทจดัการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
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พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไป
ตามและไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่
ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บั
มตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 
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ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้ม
ทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมม่ ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

 22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืมมีลูค่าหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 
  
(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมผีูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 
 
(2) เมื่อมกีารขายคนืหน่วยลงทนุสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด แต่ไม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  
 
(3) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน
เกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แตไ่ม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทนุรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
  
ทัง้นี้ ความในขอ้ 22.1.1 (2) และ (3) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดย
สุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจากกองทุนรวม
ยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
  
(4) เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) และ (3) และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี้ แต่ไม่
รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
 
22.1.2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอื
งดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน  
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22.1.3. เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
22.1.4. ส านักงานอาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏว่า บุคคลใด
หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 
 
22.1.5. เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนตามมาตรา 128 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมื่อ
ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุน 
 
22.1.6. ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการจดัการและ
ด าเนินการตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจดัการต่อไป 

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

22.2.1 การเลกิกองทุนรวมกรณีไม่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า  

(ก) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1. ถงึขอ้ 22.1.8. 
  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัท าการ
ทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1. ถงึขอ้ 22.1.8. 
   
(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตามขอ้ 22.1.1. ถงึขอ้ 22.1.8. เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 
   
(ง) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นับแต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1. ถงึขอ้ 22.1.8. และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะ
ถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้   

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

22.2.2. เมื่อจะมกีารเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทุนล่วงหน้าบรษิทัจดัการจะด าเนินการเกีย่วกบักองทุนดงัตอ่ไปนี้ 
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(ก) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ 
ในกรณีทีห่น่วยลงทุนของกองทนุนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ และ 
   
(ข) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเรื่องดงักล่าวก่อนวนัเลกิกองทุนเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอื
โดยจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

(ค) จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภทออมทรพัย์
และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมื่อทวงถามใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุน 

23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบ
เพื่อท าหน้าทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 
 
เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการ
โอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี้ การช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนด หรอืจะก าหนดตอ่ไป  
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
 


