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กองทุนเปด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็กซ ฟนด

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ขอมูลท่ัวไป

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็กซ ฟนด

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : ONE STOXX ASEAN  SELECT DIVIDEND INDEX FUND

ช่ือยอโครงการ : ONE-STOXXASEAN

ประเภทโครงการ : กองทุนเปด

ประเภทการขาย : หลายคร้ัง

การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN CIS)

ประเทศท่ีออกเสนอขาย : สิงคโปร ( SINGAPORE )

วัตถุประสงคของโครงการ :

เพ่ือเปนการระดมเงินทุนจากผูลงทุนสถาบัน ประชาชนท่ัวไป และผูลงทุนตางประเทศ ท่ีตองการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพยใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยมีเปาหมายท่ีจะสรางผลตอบแทนท่ีดีใหใกลเคียงกับดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX ท้ังน้ี 

กองทุนอยูภายใตโครงการ ASEAN CIS และจะปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดใน Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of 

Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective 

Investment Schemes

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมดัชนี

ดัชนีท่ีใชอางอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) : STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไมกําหนด

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเส่ียงตางประเทศ

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1.กองทุนเปด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็กซ ฟนดเปนกองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือ หุน

สามัญ จํานวน 30 บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเปนสวนประกอบของดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX 

โดยลงทุนในสัดสวนหรือน้ําหนักท่ีใกลเคียงกับดัชนี (Fully Replication) เพ่ือสรางผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับการปรับตัวของ

ดัชนีดังกลาว ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคอาเซียน ตามท่ี Standards of Qualifying CIS 

กําหนด หรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได และท่ี Standards of Qualifying CIS จะประกาศเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยลงทุนในตางประเทศ

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงดัชนีท่ีกองทุนใชอางอิงในการสรางผลตอบแทนไปใชดัชนีอ่ืนใดแทน ในกรณีท่ีดัชนีดัง

กลาวถูกยกเลิกหรือไมมีการคํานวณ โดยดัชนีท่ีใชอางอิงจะตองเปนดัชนีท่ีใชวัดผลตอบแทนการลงทุนหุนในภูมิภาคอาเซียนตามวัตถุประสงค

ของกองทุน 

2. เงินลงทุนสวนท่ีไมไดลงทุนในตางประเทศจะลงทุนในตราสารแหงหน้ี ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากในประเทศ ท่ีมีอายุของตราสาร

หรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แลวแตกรณี) ไมเกิน 1 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงาน เพ่ือรอการลงทุน 



หรือเพ่ือเปนสภาพคลองของกองทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. และ Standards of Qualifying CIS กําหนด โดยสงวนสิทธิท่ีจะปรับเปล่ียนการลงทุนใน

เงินลงทุนสวนท่ีไมไดลงทุนในตางประเทศใหสอดคลองกับนโยบายกองทุนท่ีกําหนดไว โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน

แลว ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ประกาศกําหนดใหลงทุนได

3. กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรม

การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือผูออกต่ํากวา ท่ีสามารถลงทุนได 

(Non-investment Grade) ตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) และ ตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) 

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนในสกุลบาท สกุลเงินดอลลารสหรัฐ และสกุลเงินตางประเทศอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในตางประเทศ ตามความเหมาะสม

และสภาวการณในแตละขณะ โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฎขอบังคับ และปจจัย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย อัตราดอกเบ้ีย และสภาวะอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงคาใชจายในการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา เปนตน 

อน่ึง ในกรณีท่ีสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสําคัญตอการลงทุน ภาวะตลาด 

เศรษฐกิจหรืออัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือภาวะสงคราม หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกกองทุนโดยรวม และ/หรือ กรณีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร กองทุนอาจไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุน

ในตางประเทศตามท่ีกําหนดไวในโครงการได ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดกลับเขามาลงทุนใน

ประเทศเปนการช่ัวคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดย

ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและปฏิบัติเปนไปตามโครงการกองทุนแลว และบริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถ

ลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนตามท่ีกําหนด อันเน่ืองมาจากเหตุการณดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ท้ังน้ี การดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามท่ีระบุไวในโครงการจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลา 30 วันนับต้ังแตวันจด

ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และ/หรือ ในชวงระยะเวลา 30 วัน กอนเลิกโครงการ 

3. ขอมูลเก่ียวกับจํานวนเงินทุนโครงการ

จํานวนเงินทุนโครงการเร่ิมตน : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : มี

ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ

15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ

มูลคาท่ีตราไวตอหนวย : 100.0000 บาท

จํานวนหนวยลงทุนเร่ิมตน : 50,000,000.0000 หนวย

ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 100.0000 บาท

รายละเอียดเพ่ิมเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเส่ียง (Hedging)

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน



กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด (passive management/index 

tracking)

ดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉล่ียของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด (tracking error : “TE” %

ตอป) : 6.00

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี

6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : จาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

โครงการมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในรอบระยะ

เวลาบัญชีท่ีจายเงินปนผล และการจายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงิน

ปนผลน้ัน ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินปละ 4 คร้ัง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไร

สุทธิน้ันๆ ท้ังน้ี ตามท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการนําเงินปนผลดังกลาวกลับเขาไปลงทุนในกองทุน เฉพาะสําหรับผู

ถือหนวยลงทุนท่ีแจงความประสงคกับบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษร ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงการ

นําเงินปนผลดังกลาวไปลงทุนตอในกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนน้ัน ถือวาผูลงทุนรับทราบและยอมรับท่ีจะปฏิบัติและ

ผูกพันตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีปรากฎในหนังสือช้ีชวนของกองทุนทุกประการ

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีท่ีมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติตาม ดังน้ี

ท้ังน้ี ขอจํากัดในการจายเงินปนผล เฉพาะสําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเทาน้ัน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด

ทะเบียนหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติดังตอ

ไปน้ี 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

(ข) ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอ ทุกแหงของตัวแทน

ขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็ปไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจําหนาย (Local intermediary) 

(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน

แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 

(4) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซ่ึงถือเปนเงินไดพึงประเมิน 

ซ่ึงตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลท่ีจายน้ียอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผล 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท

จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชนของกองทุน ท้ังน้ี ภาระภาษีเงินปนผลจากการลงทุน ของ

ผูลงทุนท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย (Non resident) ตองเปนไปตามเง่ือนไขภาษีของแตละประเทศ

(5) บริษัทจัดการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการนําเงินปนผลรับดังกลาวกลับเขาไปลงทุนในกองทุน เฉพาะสําหรับผู

ลงทุนท่ีแจงความประสงคกับบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษร ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงการนําเงินปน



ผลดังกลาวไปลงทุนตอในกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ถือวาผูลงทุนรับทราบและยอมรับท่ีจะปฏิบัติและผูกพัน

ตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีปรากฎในหนังสือช้ีชวนของกองทุนทุกประการ 

ท้ังน้ี สําหรับผูท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณีท่ีเงินปนผลท่ีไดรับต่ํากวา 2,000 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการนําเงินปนผลดัง

กลาวกลับเขาไปลงทุนในกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนจากภาระคาใช

จายการทําธุรกรรมการจาย การโอนเงินปนผลท่ีอาจเกิดข้ึน

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

มูลคาข้ันต่ําของการรับซ้ือคืน : ไมกําหนด

จํานวนหนวยลงทุนข้ันต่ําของการรับซ้ือคืน : ไมกําหนด

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันทําการ

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

ประเทศไทย

• สําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

กรณีปกติ 

1. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได ทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ี

บริษัทจัดการกําหนด ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน เปน

เกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวัน

ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวัน

ทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนถัดไปน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะ

ขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ี

รับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได ซ่ึงผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผาน



ทางโทรสาร จะตองแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมท้ังลงนามและแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวย

ลงทุนท่ีตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในคําขอใชบริการดัง

กลาว และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดของ

ของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ 

ขายคืนหนวยลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผู

ถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลง 

เหลือนอยกวา 100 หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน

หนวยลงทุน 

(4) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก

ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการ ส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม

สามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 11 "การไมขายไมรับซ้ือคืน

ไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการ

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ  

(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(8) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

2. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานระบบโทรศัพท (บริษัทจัดการจะแจงใหทราบเมื่อเปดใหบริการ โดยปดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน) 

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดกรอกรายละเอียดในแบบคําขอใชบริการผานระบบโทรศัพทแลว ตองการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทจะ

ตองส่ังขายคืน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ตาม

ข้ันตอนการทํารายการท่ีระบุไวในเอกสารประกอบการใชบริการผานระบบโทรศัพทใหครบถวน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินคาขายคืนหนวย

ลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในแบบคําขอใชบริการผานระบบโทรศัพท ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก

วันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทไดเมื่อบริษัทจัดการไดออก

เลขรหัสประจําตัวใหแลวเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน 

มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูใน

รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏ

อยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลงเหลือนอยกวา 100 

หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 



(2) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการขายคืนหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยให

ถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณ

ไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันๆ เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนใน

วันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนถัดไปน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรอง

โดยผูดูแลผลประโยชนแลว

ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุนหากถูกตองนายทะเบียนหนวย

ลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาว และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียภายใน 5 วันทํา

การนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยจะใชหลักฐานท่ีปรากฏกับบริษัทจัดการเทาน้ันเปนหลักฐานในการทํา

รายการท่ีถูกตองและใชอางอิงได 

ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(4) ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดทํารายการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทแลวจะเพิกถอนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมได 

(5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานระบบโทรศัพทและบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูถือ

หนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ "การไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขาย

คืนหนวยลงทุน" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนไดในระหวางวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใด ท่ีบริษัทจัดการ 

ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทาน้ัน 

(6) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(7) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนา ไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

3. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) 

(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) จะตองทําการเปดบัญชีการขอใชบริการผาน 

Internet ตามข้ันตอนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูลงทุนจะสามารถใชบริการผาน Internet ไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติการเปดบัญชีผูถือ

หนวยลงทุนและไดรับรหัสผาน จากบริษัทจัดการแลวเทาน้ัน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) ไดทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณ และ

เปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) ภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซ้ือคืน

หนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนถัดไปน้ัน เปน

เกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว



ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(3) ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับ

จากการขายคืนหนวยลงทุน โดยมูลคาของการส่ังขายคืนหนวยลงทุนแตละคร้ังจะตองไมเกิน 10,000,000 บาท หรือมูลคาอ่ืนใดท่ีจะ

เปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ผูถือหนวย

ลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ 

ขายคืนหนวยลงทุน มากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ของผูถือหนวย

ลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขายคืนหนวยลงทุน

ท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลงเหลือนอยกวา 100 

หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(5) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก

ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะ

เกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 

(7) ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Internet) และบริษัทจัดการยังไมสามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผู

ถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตาม"การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง " ผูถือ

หนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ี

ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัท

จัดการกอน 

(8) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(9) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

4. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยในประเทศไทยท่ีใหบริการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใน

ตางประเทศ สําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย สามารถซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศไดโดยผู

ลงทุนสามารถเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศกับบริษัทหลักทรัพย เพ่ือซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดทรัพยตางประเทศตามวิธีการ 

เง่ือนไขท่ีบริษัทหลักทรัพยกําหนดหรือติดตอบริษัทจัดการตามรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยผูส่ังซ้ือจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัท

หลักทรัพย และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะ

กรรมการกํากับตลาดทุน Standards of Qualifying CIS กําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอนเปดใหบริการ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 

สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

5. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม



วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ผานทางเคาเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 

(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ันๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ (ท้ังน้ี วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว) 

• สําหรับผูไมไดมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย กําหนดใหสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยไดเทาน้ัน 

กรณีปกติ 

6. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได ทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ี

บริษัทจัดการกําหนด ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน เปน

เกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวัน

ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวัน

ทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนถัดไปน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะ

ขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ี

รับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได ซ่ึงผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผาน

ทางโทรสาร จะตองแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมท้ังลงนามและแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวย

ลงทุนท่ีตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในคําขอใชบริการดัง

กลาว และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดของ

ของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวย

ลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขาย



คืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลงเหลือนอยกวา 100 

หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน

(4) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก

ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม

สามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตาม"การไมขายไมรับซ้ือคืนไม

สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ 

(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(8) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน

7. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริษัทหลักทรัพยในประเทศไทยท่ีใหบริการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใน

ตางประเทศ 

สําหรับผูไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย สามารถซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศไดโดยผูลงทุน

สามารถเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศกับบริษัทหลักทรัพย เพ่ือซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดทรัพยตางประเทศตามวิธีการ เง่ือนไข

ท่ีบริษัทหลักทรัพยกําหนดหรือติดตอบริษัทจัดการตามรายละเอียดเพ่ิมเติม โดยผูส่ังซ้ือจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทหลักทรัพย 

และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน Standards of Qualifying CIS กําหนด 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอนเปดใหบริการ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 

สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

8. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ผานทางเคาเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 

(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ันๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ (ท้ังน้ี วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว) 

ประเทศสิงคโปร 

• สําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

กรณีปกติ 

9. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 



(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ี

บริษัทจัดการกําหนด ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน เปน

เกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวัน

ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวัน

ทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนถัดไปน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะ

ขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ี

รับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได ซ่ึงผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผาน

ทางโทรสาร จะตองแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมท้ังลงนามและแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวย

ลงทุนท่ีตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในคําขอใชบริการดัง

กลาว และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดของ

ของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ ขายคืนหนวย

ลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขาย

คืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลงเหลือนอยกวา 100 

หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(4) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก

ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 



(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม

สามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตาม "การไมขายไมรับซ้ือคืนไม

สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ 

(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 

(8) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

10. ผูจัดจําหนาย (Local intermediary) ในประเทศกลุมอาเซียน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีโครงการจะประกาศกําหนดในอนาคต 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนโดยผานผูจัดจําหนาย (Local intermediary) ตามข้ันตอนและวิธีการรับซ้ือคืนท่ี ผู

จัดจําหนาย (Local intermediary) กําหนด 

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

11. การซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนบาง

สวนของกองทุนไปจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองในการลงทุนใหกับผูสนใจลงทุนท่ัวไปในตาง

ประเทศ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ โดยปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธี

ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยของประเทศน้ันๆ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอนเปดใหบริการ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 

สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัด

จําหนาย (Local intermediary) 

12. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ผานทางเคาเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 

(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ันๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ (ท้ังน้ี วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว) 

• สําหรับผูไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย กําหนดใหสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยไดเทาน้ัน 

กรณีปกติ 

13. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนไดทุกวันทําการ ภายในเวลาท่ี

บริษัทจัดการกําหนด ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ัน เปน

เกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายหลังระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนดในแตละวัน

ทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ใหถือวาเปนการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวัน



ทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนถัดไป ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนถัดไปน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณและเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจจะไมตรงกับวันหยุดทําการของ

ประเทศไทย จึงอาจสงผลกระทบตอการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือ

หนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมวิธีการ วันและเวลาทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพ่ือเปนการอํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือใหสอดคลองกับการลงทุน การทําธุรกรรมซ้ือขายหลักทรัพย การชําระราคา หรือ

ธุรกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของกองทุน ท้ังน้ี โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 1 วัน ยกเวนกรณีท่ี

เกิดจากปจจัยท่ีควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะ

ขายคืนหรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ี

รับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานทางโทรสารได ซ่ึงผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผาน

ทางโทรสาร จะตองแสดงความจํานงโดยการกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมท้ังลงนามและแนบ

เอกสารหลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด และจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการระบุไวในคําขอใชบริการดังกลาว และผูถือหนวย

ลงทุนท่ีตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางโทรสาร จะตองยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในคําขอใชบริการดัง

กลาว และ/หรือ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดของ

ของระบบ 

(3) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการ ขายคืนหนวย

ลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

ของผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะขาย

คืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน 

อน่ึง ในกรณีท่ีคําส่ังขายคืนใดๆท่ีจะมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนเปดของผูถือหนวยลงทุนรายน้ันๆ ลดลงเหลือนอยกวา 100 

หนวย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(4) บริษัทจัดการจะแจงตอนายทะเบียนหนวยลงทุนใหทําการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หาก

ถูกตองนายทะเบียนหนวยลงทุนจะเปนผูยกเลิกหนวยลงทุนดังกลาวพรอมออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนสงใหผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี สิทธิการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดทําการบันทึกรายการส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว 

(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด 

(6) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม

สามารถรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 11 "การไมขายไมรับซ้ือคืน

ไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง" ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดท่ีบริษัทจัดการ

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ีผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ  

(7) การลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะกระทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 



(8) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวยลงทุน

จํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการกอน

การส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

14. ผูจัดจําหนาย (Local intermediary) ในประเทศกลุมอาเซียน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีโครงการจะประกาศกําหนดในอนาคต 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนโดยผานผูจัดจําหนาย (Local intermediary) ตามข้ันตอนและวิธีการรับซ้ือคืนท่ี ผู

จัดจําหนาย (Local intermediary) กําหนด 

ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของผูดูแลผล

ประโยชนซ่ึงเปนสถาบันการเงินท่ีไดรับใบอนุญาตซ้ือขายเงินตราตางประเทศในการปรับราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ และนําเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวชําระเปนคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีโดยผูดูแลผล

ประโยชน ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวบริษัทจัดการกองทุนไมไดรับผิดชอบหรือเก่ียวของในการแลกเปล่ียนเงินดังกลาว เชน สวนตางหรือ

รายไดใดๆ จากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน 

15. การซ้ือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร 

ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนเปนกองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนบาง

สวนของกองทุนไปจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยตางประเทศ เพ่ือเปนการเพ่ิมสภาพคลองในการลงทุนใหกับผูสนใจลงทุนท่ัวไปในตาง

ประเทศ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถขายหนวยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ โดยปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธี

ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยของประเทศน้ันๆ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอนเปดใหบริการ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 

สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัด

จําหนาย (Local intermediary) 

16. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติม

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

ผานทางเคาเตอรธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส 

(Internet Banking) เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอ่ืนใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแก

ผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาการเพ่ิมเติมวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะแจงถึงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ันๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ (ท้ังน้ี วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน จะตองไดรับการอนุมัติจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอยแลว) 

ประเทศอ่ืนท่ีเปน Signatory Country 

บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีมีการรวมลงนามใน Memorandum of Understanding on Streamlined 

Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ในภายหลัง ท้ังน้ี บริษัท

จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอนเปดใหบริการ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอ

ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือ ประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย (Local 

intermediary) 

เง่ือนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :

1. การชําระคารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน :

กรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน 

โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ

คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินได

2. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนไวแลวได ซ่ึงตองไมเกิน

กวากรณีดังตอไปน้ี



(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุใดเหตุหน่ึงดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว

   (ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล

   (ข)  มีเหตุท่ีทําใหกองทุนไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการ

(2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนไม

ถูกตองโดยมีมูลคาต้ังแต 1 สตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได

รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนขางตน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(ก)  เล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผัน

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ข)  แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผย

ตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค)  แจงการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมท้ังจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผู

ดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได

(ง)  ในระหวางการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน  หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการรับซ้ือคืน

หนวยลงทุนน้ัน โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันท่ีสงคําส่ังขายคืนกอนหลัง

3. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :

เวนแตในกรณีท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน ผูถือหนวยลงทุนไมมีสิทธ์ิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนได ยกเวนกรณีดัง

ตอไปน้ี

(1) กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน

(2) กรณีท่ีเปนการโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

ในกรณีการโอนหนวยลงทุนผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงพรอมท้ังกรอกรายละเอียดในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนให

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจน พรอมท้ังแนบเอกสารการโอนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด

เง่ือนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :

การดําเนินการในกรณีท่ีผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง

หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน

ประเภทสถาบัน

การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 

dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน โดยบริษัท

จัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซ้ือขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบ

ของผูดูแลผลประโยชน อันเน่ืองจาก เหตุจําเปนตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี

1. ไมสามารถจําหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวม ไดอยางสมเหตุสมผล 

2. ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรม และเหมาะสม 

3. มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม



อน่ึง การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 

dealings) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 9/2564 

เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน

ประเภทสถาบัน

ท้ังน้ี การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (suspension of 

dealings) ดวยเหตุอ่ืน ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล 

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย

8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 10.0 ตอป ของมุลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันท้ังหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 10.00 

ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.5 ตอป ของมุลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.15 ตอป ของมุลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.0 ตอป ของมุลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ : ไมมี

รายละเอียดเพ่ิมเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

(1) คาใชจายตางๆในการจัดต้ังกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุน คาใช

จายในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือคาธรรมเนียมการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียน เปนตน ตามท่ีจายจริง 

(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ รวมท้ัง คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินในตางประเทศ นอกเหนือจาก "คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป" ตามท่ีจายจริง 

(3) คาอากรแสตมปและคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพยหรือตราสาร ตามท่ีจายจริง 

(4) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจายจริง 

(5) คาท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของในการทําธุรกรรมของกองทุน รวมถึงคาท่ีปรึกษากฏหมายในการจัดต้ังจดทะเบียนหรือเสนอขาย

กองทุน และรวมถึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการทวงถามหรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหน้ีไดๆ 

(6) คาธรรมเนียมและคาใชจายทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวของกับการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน การจัดหาใหไดมา การรับมอบ การสงมอบ การดูแล การเก็บรักษา การปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียมและคาใช

จายในการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการปองกันความเส่ียงในดานอัตราแลกเปล่ียน หรือ

ความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในหลักทรัพยท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน คาสัญญาฟวเจอร สัญญาฟอรเวิรด หรือ

สัญญาสวอป และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจายจริง รวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหกองทุนสามารถลงทุน

ในหลักทรัพยดังกลาวได เปนตน 

(7) คาจัดทําหนังสือช้ีชวน คาพิมพ และคาแปลหนังสือช้ีชวน 



(8) คาจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

(9) คาจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือบอกกลาวหรือประกาศตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

(10) คาธรรมเนียมหรือคาบริการการใชขอมูลดัชนีท่ีผูใหบริการดัชนีหลักทรัพยหรือกลุมดัชนีหลักทรัพยเรียกเก็บเปนรายป หรือรายงวด 

(ถามี) 

(11) คาธรรมเนียมการยื่นขอจัดต้ัง และจัดการกองทุนในตางประเทศ คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตาง

ประเทศ รวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการจัดต้ังหรือเสนอขายกองทุนในตางประเทศ 

(12) คาจัดเตรียมและจัดสงรายงานตางๆสําหรับผูถือหนวยลงทุน 

(13) คาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวเน่ืองกับกองทุน เชน คาประกาศในหนังสือพิมพ คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือ

โตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการสอบบัญชี คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระ

ราคา (Failed Trade) (ถามี) อีกท้ังคาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

ท้ังน้ี กองทุนจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการตลาด เชน คาโฆษณาหรือรายการสงเสริมการขาย เปนตน จาก

กองทุนรวม

8.3 คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เง่ือนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซ้ือขาย

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)

เง่ือนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาซ้ือขาย

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (Switching out)

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 0.0 บาท

ตอหนวยลงทุน : 0.0 หนวย

หรือเศษของ : 0.0 หนวย

ในอัตรา ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี

คาธรรมเนียมอ่ืน : มี

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตามท่ีจายจริง

ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0

รายละเอียดเพ่ิมเติม (คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน) :

(1) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือ เงินปนผล (ถามี) เขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคาร

พาณิชยกําหนด โดยตัดจายจากจํานวนเงินท่ีจะโอนเขาบัญชีน้ันๆ



(2) คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ือหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) โดยตัดจายจากบัญชีเงิน

ฝากของผูซ้ือหนวยลงทุน 

(3) คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย (Brokerage Fee) เมื่อส่ังซ้ือหรือส่ังขายคืนหนวยลงทุนการส่ังซ้ือหรือส่ังขายคืนหนวยลงทุนหลัง

จากการเสนอขายคร้ังแรก หรือ การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา-ออก ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเก็บคาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย 

(Brokerage Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังซ้ือหรือขายคืน โดยจะนําเขากองทุนเพ่ือนํา

ไปชําระคาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อส่ังซ้ือหรือขายหลักทรัพย 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุม และ/หรือแตละรายในอัตราท่ี ไมเทากันผูส่ัง

ซ้ือหนวยลงทุนสามารถตอรองอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวได บริษัทจัดการจะแจงใหทราบรายละเอียดตอไป โดยติดประกาศไวท่ี

สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็บไซตของบริษัทจัดการและ/หรือ ผูจัด

จําหนาย (Local intermediary) 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดหยอน หรือยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซ้ือคืนหรือการสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกรณี

ท่ีบริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลคาการทํารายการ ประเภทการทํารายการ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน 

เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ วิธีการใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ ท่ีทําการบริษัทจัดการ และผูสนับสนุน

การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจําหนาย (Local intermediary)บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนและเง่ือนไขในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ

ขาย การรับซ้ือคืน และการสับเปล่ียนหนวยลงทุน เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือสอดคลองกับหลักเกณฑ ขอบังคับ หรือ

กฎหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของประกาศกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจง

สํานักงาน ก.ล.ต. ผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม

(1) การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายปและคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนจะ

คํานวณทุกวันทําการ โดยใชมูลคาทรัพยสินท้ังหมดหักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด กอนหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล

ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ในแตละวันเปนฐานในการคํานวณ และเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมตางประเทศคืนเงินคาธรรมเนียมการจัดการบางสวนเพ่ือเปนคาตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไป

ลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศน้ัน (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเงินจํานวนดังกลาวตกเปนทรัพยสิน

ของกองทุน

(3) คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมจะตัดจายจากกองทุนรวมตามท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการดวยความเห็นชอบของผู

ดูแลผลประโยชน มีสิทธิท่ีจะตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆดังกลาวในงวดเดียว หรือเฉล่ียตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน

รวมเปนรายวัน ท้ังน้ี การตัดจายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หรือ

มาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนเปนเงินสด 

โดยไมหักจากมูลคาของการทํารายการซ้ือ ขาย สับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือกําหนดวิธีการอ่ืนใด เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ 

เง่ือนไขภาษี หรือความสะดวกของผูถือหนวยลงทุน 

(5) คาธรรมเนียมตางๆ เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันแลว

8.5 การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

 

กรณีเพ่ิมคาธรรมเนียม/คาใชจาย

1. กรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามท่ีระบุไวในโครงการ จะเปนไปตามหลักเกณฑ ดังน้ี

1.1. กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนไมเกินกวาอัตราข้ันสูงตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

ดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนน้ันดวยวิธีการท่ี

เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางท่ัวถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)
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1.2. กรณีเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนเกินกวาอัตราข้ันสูงตามท่ีไดระบุไวในโครงการเมื่อเทียบกับอัตราของรอบระยะ

เวลายอนหลัง 1 ป นับแตวันท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี

(1) กรณีเพ่ิมข้ึนเกินกวารอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายข้ันสูงตามท่ีไดระบุไวในโครงการ : บริษัทจัดการตองไดรับมติ

พิเศษ 

(2) กรณีเพ่ิมข้ึนแตไมเกินกวารอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายข้ันสูงตามท่ีไดระบุไวในโครงการ : บริษัทจัดการจะ

เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนน้ัน โดยวิธีการ

ท่ีเหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางท่ัวถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บไซตของ

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 1.2. (1) และ (2) ใหสํานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

2. กรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมข้ึนแตกตางไปจากท่ีระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติผูถือ

หนวยลงทุนเพ่ือแกไขโครงการ

กรณีลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย

1. กรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลงตามท่ีระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีมีการเรียกเก็บธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลง  

ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางท่ัวถึง โดยอยางนอยตองจัดใหมีการเผยแพรทางเว็บ

ไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)

2. กรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายลดลงแตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการขอแกไข

เพ่ิมเติมโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไขโครงการในเร่ืองดังกลาว

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคลองของกองทุนรวม

- เคร่ืองมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมท่ัวไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 3.00

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

หลักเกณฑและเง่ือนไข

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม  liquidity fee ในกรณีท่ีระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน หรือ สับเปล่ียนหนวย

ลงทุนออกรวมกันมีมูลคาต้ังแตรอยละ 5% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกิน

กวา 30 วัน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปจจัยใดปจจัยหน่ึงหรือพิจารณาท้ัง 2 ปจจัยรวมกันในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียน

หนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ีผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการใน

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลท่ีไดรับจากผูสนับสนุนการขาย

และรับซ้ือคืนเทาท่ีสามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะน้ัน

ขอสงวนสิทธ์ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพ่ิมไดไมเกินอัตราสูงสุดท่ีกําหนด



ในโครงการ และหรือปรับเพ่ิมระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และหรือปรับเพ่ิมระยะเวลาการถือครอง

หนวยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ี ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัท

จัดการหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ีแตกตางกันตาม

ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกได 

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุน

ทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการน้ัน 

4. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกําหนด (liquidity 

fee) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเคร่ืองมือดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเคร่ืองมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ี

กําหนด การประกาศใชเคร่ืองมืออ่ืนแทนและหรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือท่ีมีการแกไข

เปล่ียนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Liquidity fee ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเคร่ืองมือน้ี  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท

จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

• ตนทุนและคาใชจายจากการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากการซ้ือขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายท่ีถูกเรียกเก็บเก็บ

จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนใน การ

ปรับใชตราสารอนุพันธเพ่ือปองกันความเส่ียง

• ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือ

หนวยลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินท่ีกองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ี

สามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรับมูลคา

ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพ่ิม

คาธรรมเนียมการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) 

(ถามี) และสามารถใชรวมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคลองอ่ืนได

4. ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม อยางไรก็ตาม

การใชเคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถือหนวยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนรวมตอไป 

เคร่ืองมือน้ีไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมท่ัวไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน

ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

หลักเกณฑและเง่ือนไข



1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. การกําหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงบริษัท

จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ี

เก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ

3. การกําหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยท่ี

เก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ 

ปจจัยตาง ๆ เก่ียวของ ไดแก

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินท่ีกองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับ

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคลองอ่ืนได

5. ในกรณีท่ีเปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลท่ีไดรับจากผูสนับสนุนการขาย

และรับซ้ือคืนเทาท่ีสามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะน้ัน

ขอสงวนสิทธ์ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุน

ทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับ

เพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในโครงการ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําคาซ้ือหนวยลงทุนท่ีชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการท่ีมีการ

ใชเคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน  ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเปล่ียนแปลงการ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน  แมหาก

ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซ้ือหนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนของวันทําการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซ้ือหนวย

ลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน

4. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของ

กองทุนรวม (swing pricing) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเคร่ืองมือดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเคร่ืองมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ี

กําหนด การประกาศใชเคร่ืองมืออ่ืนแทนและหรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือท่ีมีการแกไข

เปล่ียนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Swing Pricing ท่ีแตกตางกันไดในแตละวันทําการท่ีมีการใชเคร่ืองมือน้ี  

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดสวนของมูลคา

ซ้ือขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุนรวม มีคาเกินกวา swing threshold 

ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลคาซ้ือขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจากมูลคาการซ้ือหนวยลงทุน 

(subscription) บวกมูลคาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) 

และหักดวยมูลคาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (switch out)



ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด

คาธรรมเนียมการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมท่ัวไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

หลักเกณฑและเง่ือนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ท้ังน้ี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก 

• ตนทุนและคาใชจายจากการซ้ือขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากการซ้ือขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายท่ีถูกเรียกเก็บเก็บ

จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เปนตน

• ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการ

ปรับใชตราสารอนุพันธเพ่ือปองกันความเส่ียง

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ

2. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท

จัดการจะคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพคลองของกองทุนรวม 

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินท่ีกองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ท้ังน้ีบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเคร่ืองมือในการบริหาร

ความเส่ียงสภาพคลองอ่ืนได

4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน

การใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

5. ในกรณีท่ีเปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขอมูลท่ีไดรับจากผูสนับสนุนการขาย

และรับซ้ือคืนเทาท่ีสามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะน้ัน

ขอสงวนสิทธ์ิ

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุน

ทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําคาซ้ือหนวยลงทุนท่ีชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการท่ีมีการ

ใชเคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมเปล่ียนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ี

ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซ้ือ

หนวยลงทุนท้ังหมดหรือบางสวนของวันทําการน้ันไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซ้ือหนวยลงทุนท่ีชําระดวยเช็คท่ีเรียก

เก็บไมไดน้ัน ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน



3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุนและสับเปล่ียน

หนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัท

จัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตางกันได และขอ

สงวนสิทธิท่ีจะมีขอกําหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซ้ือหนวยลงทุนและสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา หรือ

ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไวในโครงการ 

โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ี

บริษัทจัดการกําหนด 

5. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซ้ือขายหนวยลงทุนท่ีสะทอนตนทุนในการซ้ือขายทรัพยสินของ

กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเคร่ืองมือดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับ

กองทุนปลายทาง

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการใชเคร่ืองมือ เชน การยกเลิกกอนระยะเวลาท่ี

กําหนด การประกาศใชเคร่ืองมืออ่ืนแทนและหรือเพ่ิมเติม เปนตน โดยจะยังคงเปนไปตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนและหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจอ่ืนกําหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผอนผัน และหรือท่ีมีการแกไข

เปล่ียนแปลงใหบริษัทจัดการดําเนินการได

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเคร่ืองมือน้ี

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดสวนของมูลคาซ้ือขายหนวย

ลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของกองทุนรวม มีคาเกินกวา ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการ

กําหนด โดยท่ีมูลคาซ้ือขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม คํานวณจากมูลคาการซ้ือหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคา

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ

สับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (switch out)

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด

3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปน้ี

(1)  มูลคาการซ้ือหนวยลงทุนและสับเปล่ียนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออก 

(2)  มูลคาการซ้ือหนวยลงทุนและสับเปล่ียนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออก

ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีตางกัน 

4. ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุนรวม อยางไรก็ตามการใชเคร่ืองมือน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูถือหนวยท่ียังคงลงทุนในกองทุนรวมตอไป เคร่ืองมือน้ีไมไดมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกองทุนรวมแตอยางใด

- การกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากัดในการรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน

ระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมท่ัวไป

เม่ือผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

ขอสงวนสิทธ์ิ

1. ในกรณีท่ีมีการใช Notice period และมีเหตุท่ีทําใหตองใชเคร่ืองมืออ่ืนดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคําส่ังท่ี



ไดจาก Notice period น้ันเชนเดียวกับคําส่ังท่ีไดตามปกติในวันท่ีทํารายการดวย ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice 

period รวมกับเคร่ืองมืออ่ืน ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, 

Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ หรืออาจไมใชเคร่ืองมือ Notice period ดังกลาวในกรณีท่ีพิจารณาแลววา

คําส่ังซ้ือ-ขาย-สับเปล่ียนหนวยลงทุนไมมีผลกระทบตอสภาพคลองของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไมเกิน 

Notice period สูงสุดท่ีกําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน

สวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุน

ทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ Notice period ในวันทําการน้ัน 

4. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีกําหนดเง่ือนไขระยะเวลาท่ีตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการใชเคร่ืองมือดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ

1. บริษัทจัดการอาจใช Notice period ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเคร่ืองมือน้ี  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก

• สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินท่ีกองทุนถือครอง

• พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินท่ีลงทุน

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมท่ัวไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมต่ํากวารอยละ : 10.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 20 วันทําการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

หลักเกณฑและเง่ือนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัทจัดการกําหนด และ/หรือ เมื่อบริษัทจัดการ

กองทุนพิจารณาเห็นสมควร

2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกติดวย gate threshold  ในกรณีดังกลาว Redemption 

Gate จะใชเฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดสวนของมูลคาซ้ือขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม เทียบกับ  มูลคาทรัพยสิน

สุทธิท้ังหมดของกองทุนรวม มีคาเทากับหรือมากกวา gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยท่ี มูลคาซ้ือขายหนวย

ลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  คํานวณจาก มูลคาการซ้ือหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา 

(switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก (switch 

out)

3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดสวน (pro-rata 

basis) ของคําส่ังรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วันท่ีใช Redemption Gate ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับ

การทํารายการขายหนวยลงทุน และมูลคาหนวยลงทุนในวันท่ีสงคําส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกน้ัน รวมท้ังอาจไม

ไดรับเงินคาขายคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว



 สําหรับคําส่ังรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออกสวนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนถัดไป รวมกับคําส่ังรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-

หลังของคําส่ังรับซ้ือคืนหนวยลงทุน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละคร้ังแตกตางกันได แต Redemption 

Gate จะไมต่ํากวา Redemption Gate ข้ันต่ํา และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานท่ีระบุไวในโครงการ

5. บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ณ วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ท้ังน้ี เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือ

คืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช

6. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคลอง

อ่ืนได

8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนรวมปลายทาง

9. ในกรณีท่ีเปนรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะดําเนินการตามขอมูลท่ีไดรับจากผูสนับสนุนการขายและ

รับซ้ือคืนเทาท่ีสามารถทําได (best effort) ภายใตสถานการณและขอจํากัดในขณะน้ัน

ขอสงวนสิทธ์ิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไมต่ํา

กวา Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ท่ีประกาศใช 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก 

Redemption Gate กอนระยะเวลาท่ีกําหนด การใชเคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม

สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนท่ีเหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีคาง

อยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคําส่ังโดยไมชักชา 

4.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําขอมูลของหนวยลงทุน

ทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเคร่ืองมือ Redemption Gate ในวันทําการน้ัน 

5. ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีกําหนดขอจํากัดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) บริษัทจัดการอาจ

พิจารณาดําเนินการใชเคร่ืองมือดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

การพิจารณาใชเคร่ืองมือ

1. Redemption Gate ท่ีแตกตางกันในแตละวันทําการท่ีมีการใชเคร่ืองมือน้ี  

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะ

ไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบงช้ีสถานการณท่ีไมปกติดวย Gate threshold ได โดยคํานึงถึงปจจัยท่ี

เก่ียวของกับสภาพคลองของกองทุนรวมเปนสําคัญ ไดแก

• ความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิน

• สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของ

กองทุนจะไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถถอน มากกวา 

Redemption Gate ท่ีกําหนดไว

• ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ 



ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงท่ีมีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ันๆ 

- การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวหรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (suspension of

dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1

เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุ

สมผลวา จําเปนตองระงับการซ้ือขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลวหรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน

(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอ่ืนใดดังตอไปน้ี ซ่ึงไมเกินกวากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กําหนด

1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ือง

จากปรากฏขอเท็จจริงดังน้ี

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ัน ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี

(1) การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน

กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ

(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

(3) การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ

2.อยูในระหวางดําเนินการเปล่ียนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมา

จาก การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน

นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน : คํานวณของทุกส้ินวันทําการ

และประกาศภายในวันทําการถัดไป

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศท่ีมีเวลาแตกตางจากประเทศไทย ดังน้ัน บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวขางตน

อน่ึง บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ ดังตอไปน้ี

(1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท้ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุน

ประเภทสถาบันและกองทุนสวนบุคคล โดยไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันท่ีปรากฎเหตุดังกลาว

การใชอัตราแลกเปล่ียน แหลงขอมูลของอัตราแลกเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลงการใชอัตราแลกเปล่ียน:

ในกรณีท่ีทรัพยสินของกองทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชขอมูลอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีการเผยแพรขอมูลสู

สาธารณชนและสามารถใชอางอิงไดภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน

แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : 



บริษัทจัดการจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศโดยชองทางอ่ืนแทนการประกาศ

ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ เชน การประกาศในหนังสือพิมพรายวัน หรือชองทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจาก

ผูถือหนวยลงทุนแลว ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กําหนดในประกาศคณะ

กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเร่ืองการดําเนินการในกรณีท่ี

มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง

ในกรณีท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เน่ืองจากมีเหตุจําเปนและสมควรท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ

ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเก่ียวกับราคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง

ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ท่ีเขาถึงไดงายและท่ัวถึง ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ

ลงทุนได
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ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด

ท่ีอยู (ภาษาไทย) :

เลขท่ี 989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ช้ัน 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ท่ีอยู (ภาษาอังกฤษ) :

989 SIAM PIWAT TOWER , 9, 24TH FLOOR, RAMA I ROAD, PATHUM WAN, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :

(1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันท่ีทําไวกับผูถือหนวยลงทุนอยางเครงครัด 

(2) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชน และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด 

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับ 

ผูดูแลผลประโยชน และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 

(4) จัดใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุนและนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน 

(5) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด 

(6) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวมเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชน 

ทุกวันทําการน้ัน 

(7) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนรวมเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการน้ัน 

(8) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ Standards of 

Qualifying CIS กําหนด 

(9) จัดใหมีผูสอบบัญชี ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย

การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด 

(10) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ือ

อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินป

บัญชี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ (11) ตามปปฏิทิน ท้ังน้ี 

รายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของตัวแทนขาย

หรือรับซ้ือคืน และผูจัดจําหนาย (local intermediary) ท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัด

สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

(11) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปบัญชี หรือของปปฏิทิน เพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลาหกเดือน

น้ัน และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน 

นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

ท้ังน้ี รายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือท่ี Standards of Qualifying CIS กําหนด 



ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทํา 

และสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปบัญชีน้ัน 

บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของตัวแทนขาย

หรือรับซ้ือคืน และผูจัดจําหนาย (local intermediary) ท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัด

สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

(12) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ "วิธีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธี

จัดการ" 

(13) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการโครงการ คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามอัตราท่ีระบุ

ไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติ (14) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ตามอัตราท่ีระบุไวในโครงการ 

(15) แตงต้ังผูชําระบัญชีโครงการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการน้ีไดยกเลิก 

(16) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหลักทรัพยอยู เทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษาผลประโยชน 

ของผูถือหนวยลงทุน 

(17) จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ี Standards of Qualifying 

CIS กําหนด ซ่ึงมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพ่ิมเติม พรอมท้ังวันท่ีหลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสง

ใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีหลักทรัพยน้ัน 

มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนาไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ 

ตรวจสอบได 

(18) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด และแตงต้ังตัวแทน (local representative) และ ผูจัดจําหนาย (Local intermediary) ตามลักษณะเง่ือนไขและวิธีการของ 

Standards of Qualifying CIS กําหนด 

(19) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ี Standards of Qualifying CIS หรือท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(20) ดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือกระทําการอ่ืนใดอันเก่ียวเน่ืองกับกฎหมาย เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(21) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาวพรอมท้ังแสดงเหตุผลและหลักฐานการได

รับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผล

ประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได 

(22) รายงานการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือ

คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

โดยพลัน 

รายงานการเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงาน

น้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน รวมท้ังแจงการเปดรับคํา

ส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีท่ีสามารถกระทําได 

(23) จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวนท่ีเปนปจจุบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) จัดสงและดําเนินการใหตัวแทนขายหรือรับซ้ือคืน และผูจัดจําหนาย (Local intermediary ) ท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุนจัดสง

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบใหผูท่ีสนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ท่ีทําการทุก

แหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานท่ีติดตอของตัวแทนขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน และผูจัดจําหนาย (Local 

intermediary ) เพ่ือประโยชนในการแจกจายแกผูท่ีสนใจจะลงทุนไดตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนวยลงทุน 



(ข) จัดทําหนังสือช้ีชวนใหมใหเปนปจจุบันทุกรอบปบัญชีและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวัน

ส้ินปบัญชี 

(24) ช้ีแจงและดําเนินการใหตัวแทนขายหรือรับซ้ือคืน และ ผูจัดจําหนาย (Local intermediary ) ช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูท่ี

สนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

(25) ดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหัวขอ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" 

(26) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหถึงซ่ึงวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

(27) ปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน Standards of Qualifying CIS และท่ีจะมีแกไขเพ่ิมเติมตอ

ไป ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน Standards of Qualifying CIS  ซ่ึงรวมถึง

1. แจงใหผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม (existing unitholders) ทราบลวงหนาภายใน 1 เดือน หากทราบวา รายละเอียด Framework 

ของ ASEAN CIS จะมีการแกไข/เปล่ียนแปลง ท้ังน้ี กรณีท่ีการแกไข/เปล่ียนแปลงดังกลาวไมสามารถทราบลวงหนาได ใหบริษัทจัดการแจง

ใหผูถือหนวยลงทุนทราบเร็วท่ีสุดเทาท่ีบริษัทจะสามารถกระทําได 

2. แจงขอมูลดังตอไปน้ีแกหนวยงานกํากับดูแลของประเทศท่ีกองทุนรวมเขาไปเสนอขาย (Host regulator) โดยใหแจงท้ัง ณ ขณะท่ียื่นคํา

ขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมน้ัน ๆ และใหแจงขอมูลดังกลาวอยางตอเน่ืองภายหลังดวย 

     2.1 การดําเนินการทางวินัย หรือการดําเนินการตามกฎหมาย (disciplinary or enforcement action) กับบริษัทจัดการในประเทศใด 

ๆ ก็ตาม 

     2.2 เง่ือนไขตามกฎหมายท่ีถูกบังคับ (conditions imposed) โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ตอบริษัทจัดการหรือกองทุนรวม 

     2.3 การถูกส่ังพัก (suspension) เพิกถอน (withdrawal/ revocation) การไดรับอนุญาตของกองทุนรวมโดยสํานักงาน ก.ล.ต. 

     2.5 การเลิกกอง (winding up) ของกองทุนรวม 

3. บริษัทจัดการตองยินยอมวา อาจมีการแชรขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการและกองทุนรวมระหวางสํานักงาน ก.ล.ต. และ Host 

regulator อยางไรก็ดี การแชรขอมูลดังกลาวจะอยูภายใตขอบเขตอํานาจกฎหมายของแตละประเทศดวย 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน

ประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ีในกรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ

จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหบริษัท

จัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซ่ึงรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงานหรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปไดซ่ึง

รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ท่ีอยู :

อาคารสาทรนครทาวเวอร 3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :



ท้ังน้ีในกรณี Qualifying CIS ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของ

กองทุนรวม รวมท้ังตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามท่ีกําหนดไวใน Standards of Qualifying CIS 

ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม รับเงินตาง ๆ ท่ีกองทุนรวมจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน

รวม เชน เงินคาซ้ือหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบ้ียจากหลักทรัพยเงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอ่ืนใดของ

กองทุนรวม และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม 

(2) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซ่ึงเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตลอดจนรับชําระหรือ

ชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ท้ังน้ีใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว 

(3) จายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล และ

ดอกเบ้ีย การจองหุนเพ่ิมทุน การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนรวม โดย

ทันทีท่ีผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง รับ หรือ

จายเงินตามสิทธิน้ันๆ ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 

(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยท่ีจะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในช่ือ

ของกองทุนรวม เพ่ือประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ 

(6) จัดทํารายงาน ดังตอไปน้ี 

(ก) รายงานรายละเอียดการรับจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายและคํานวณดอกเบ้ียคางรับ (ถา

มี) 

(ข) รายงานเปนรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพย พรอมท้ัง

คํานวณดอกเบ้ียคางรับ (ถามี) 

(ค) รายงานรายละเอียดเจาหน้ีคาซ้ือหลักทรัพยและลูกหน้ีคาขายหลักทรัพย 

(7) รับรองความถูกตอง ในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ

กองทุนรวม และการคํานวณหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนท่ีลดลงจากการ

ขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว 

(8) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เน่ือง

จากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

(ข) บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังขายคืนหนวย

ลงทุนได หากเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไม

สามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุน 

(ค) บริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน 

(9) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการเพ่ือประกอบกับขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํา

รายงานทุกรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีน้ัน 

(10) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต Standards of Qualifying CIS และ/หรือ มาตรา 

125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัท

จัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติหนาท่ี 



ตามStandards of Qualifying CIS และหรือตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด และสงให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(11) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท

จัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง

บังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการตามท่ี Standards of Qualifying CIS หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด

ในสวนท่ีเก่ียวของกับการดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ประกาศไวโดยเครงครัด 

(13) ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไมส้ินสุดผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ดังน้ี 

(ก) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู

ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว จนกอใหเกิดความเสียหายแก กองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(14) รับรองผลการนับมติ ในกรณีท่ีมติของผูถือหนวยลงทุนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ 

(15) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายกํากับหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย

กําหนด หรือ Standards of Qualifying CIS กําหนด โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

หรือStandards of Qualifying CIS กําหนด ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต

(16) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงคท่ีจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดใหมีสถานท่ี

เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม เชน ท่ีศูนยรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ หรือพิจารณาดําเนินการแตงต้ังผูรับฝาก

ทรัพยสินอ่ืน เพ่ือทําหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศของกองทุนรวม 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู

ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีจําเปน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไป

ได ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกตอง และครบถวนของส่ิงท่ีสงมอบใหผูดูแลผลประโยชน

รายใหมหากมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ

หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ

ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทําน้ันจะเปนไปเพ่ือ

ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน

การดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีไดทราบ

ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ

ดําเนินการตามท่ีจําเปน เพ่ือขอมติของผูถือหนวยลงทุนได

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :

การเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเง่ือนไขดังน้ี

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิก โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดตกลงไว คูสัญญา 



อีกฝายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ Standards of Qualifying CIS 

หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชน ไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาว ผูดูแล

ผลประโยชน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 

(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากซ่ึงคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได

ท้ังส้ิน เรียกรองใหมีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน 

(5) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชน นําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย 

หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนตอผูดูแลผลประโยชน เวนแตเปนการปฏิบัติตาม

อํานาจหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชนบริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีได ท้ังน้ี การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปน

หนังสือไมนอยกวา 15 วัน 

(6) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตาม Standards of Qualifying CIS และ/หรือ 

ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับ

ต้ังแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะแจงการ

แกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผูดูแลผล

ประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแล

ผลประโยชนรายใหมท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตาม Standards of Qualifying CIS และ/หรือ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทน

โดยพลัน 

ท้ังน้ี การเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและการแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนท่ีไมเขาขอยกเวนใหกระทําได

หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ช่ือ : ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู : 90 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2724-5047 

โทรสาร 0-2724-5051 

และท่ี บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และท่ี 

ธนาคารแหงประเทศไทยและท่ี ผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ 

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด

ท่ีอยู :

989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร ช้ัน 9,24 

ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 



4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : -

8. ท่ีปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ 

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามท่ีระบุไวในโครงการ

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได ตามท่ีระบุไวในขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอน 

หนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของกองทุน ตามท่ีระบุไวในขอ “เง่ือนไขและขอจํากัดในการ

จัดสรรและการโอนหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ โดยเปนไปตามหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน 

และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" 

ในกรณีท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว 

ท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ตองไมนับคะแนน

เสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ัน ในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด

สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับหลักทรัพยหรือเงินคืนหากกองทุนรวมตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหน้ีสินของโครงการ และ

แจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวย ลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดในขณะท่ีเลิกกองทุนรวม

สิทธิประโยชนอ่ืนๆ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน



รายละเอียดเพ่ิมเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย

ลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซ่ึงลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวม

โดยชอบ

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน

รวมท่ีตนถือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน

แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :

- ระบบไรใบหนวยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

ในกรณีส่ังซ้ือหนวยลงทุนสําหรับการเสนอขายคร้ังแรก กองทุนเปด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด อินเด็กซ ฟนด จะใชระบบไรใบ

หนวยลงทุน (Scripless) โดยจะดําเนินตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(1) ภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงช่ือผูส่ังซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเปนผูถือ

หนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเพ่ือจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับต้ังแต

วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณราคาขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ดังน้ัน บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนท่ีสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนต้ังแต 2 คนข้ึนไปแตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุน

เหลาน้ันเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปดเปนผูใชสิทธิใน

ฐานะผูถือหนวยลงทุน หรือผูรับเงินท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผล (ถามี) 

(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ

ต้ังแตวันถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

(4) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุน

รองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนได 

อน่ึง ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรองขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ตองการขายคืนหนวย

ลงทุนจํานวนน้ันๆ ผูถือหนวยลงทุนตองติดตอบริษัทจัดการโดยตรงเพ่ือสงมอบคืนใบหนวยลงทุนเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทําการ

กอนการส่ังขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนจํานวนน้ันๆ เขาระบบไรใบหนวยลงทุนเสียกอน 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ

บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีท่ีมีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติตาม ดังน้ี

ท้ังน้ี ขอจํากัดในการจายเงินปนผล เฉพาะสําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทยเทาน้ัน 



(1) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปดสมุด

ทะเบียนหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติดังตอ

ไปน้ี 

(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ 

(ข) ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอ ทุกแหงของตัวแทน

ขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน และ/หรือผานเว็ปไซตของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจําหนาย (Local intermediary) 

(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามท่ีอยูท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวใน

แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับต้ังแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน 

(4) ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซ่ึงถือเปนเงินไดพึงประเมิน 

ซ่ึงตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลท่ีจายน้ียอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผล 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท

จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชนของกองทุน ท้ังน้ี ภาระภาษีเงินปนผลจากการลงทุน ของ

ผูลงทุนท่ีไมไดมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย (Non resident) ตองเปนไปตามเง่ือนไขภาษีของแตละประเทศ

(5) บริษัทจัดการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการนําเงินปนผลรับดังกลาวกลับเขาไปลงทุนในกองทุน เฉพาะสําหรับผู

ลงทุนท่ีแจงความประสงคกับบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษร ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงการนําเงินปน

ผลดังกลาวไปลงทุนตอในกองทุนตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว ถือวาผูลงทุนรับทราบและยอมรับท่ีจะปฏิบัติและผูกพัน

ตามเง่ือนไขการลงทุนท่ีปรากฎในหนังสือช้ีชวนของกองทุนทุกประการ 

ท้ังน้ี สําหรับผูท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย ในกรณีท่ีเงินปนผลท่ีไดรับต่ํากวา 2,000 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการนําเงินปนผลดัง

กลาวกลับเขาไปลงทุนในกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนจากภาระคาใช

จายการทําธุรกรรมการจาย การโอนเงินปนผลท่ีอาจเกิดข้ึน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน

วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม

สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 

อ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดรวมถึงกรณีอ่ืนใดท่ี 

เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป ซ่ึงข้ันตอนท่ีกําหนดตองสามารถ 

ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน

วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ

หนวยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว



บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม

เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู

ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังน้ี 

1. หนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวท่ี

จัดต้ังข้ึนกอนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในกรณีท่ีกองทุนมีบุคคลใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน 

ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 น้ัน เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบง 

ชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

ไดเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได

ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล

ผูกพันตามมติ

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ใหถือวามติน้ันเสียไป

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย

ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงเขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการ

ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดในประกาศน้ีแลว

ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปน้ีดวย

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ

มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ

จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย

ลงทุนแตละชนิดท่ีไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี

วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :

ท้ังน้ีบริษัทจัดการกองทุนรวม จะทําตามท่ี Standards of Qualifying CIS หรือ Host Regulator กําหนดดวย 

การแกไขเพ่ิมเติมสวนใดสวนหน่ึงของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญท่ีเปนไปตาม และไมขัดหรือ

แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ

วาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคูสัญญา

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี เร่ือง

ท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง

(ก) ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ข) ขอกําหนดเก่ียวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอกําหนดเก่ียวกับการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน 

(ง) ขอกําหนดเก่ียวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ

ขอกําหนดเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 

(จ) เร่ืองท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปน้ี ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ



หนวยลงทุน

(ก) เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก

หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ

หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันไมวากรณีใด

ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังประทับ

ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ือใหผูถือ

หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน พรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ

การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพ่ิมเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีผูถือหนวยลงทุนหรือมีมูลคาหนวยลงทุนเปนจํานวนดังน้ี 

(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด หรือ 

(2) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมด โดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 100 ลานบาทในวันทําการใด 

และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน 

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณี

ท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีที

เอฟ  

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม

ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวย

ลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 

ท้ังน้ี ความในขอ 1.(3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการ

เลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยู เน่ืองจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพ

คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนน้ัน

(5) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 1.(3) 

และ (4) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ท้ังน้ี แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให

เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน 

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดเเลวท้ังหมดของ

โครงการจัดการ 

4. เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือเมื่อสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอน

การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 

5. ในกรณีท่ีภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลว ปรากฏวาไมมีตราสารท่ีสามารถลงทุนไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูง

สุดตอผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการจัดการและดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการจัดการตอไป

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :



1. การเลิกกองทุนรวมกรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี

(1) ยุติการรับคําส่ังซ้ือและคําส่ังขายคืนหนวยต้ังแตวันท่ีเกิดเหตุใหเลิกกองทุน

(2) แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังน้ี

     ก. แจงผูถือหนวยท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ท่ีมีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได

     ข. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

     ค. แจงสํานักงานผานระบบท่ีจัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถ

กระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีเกิดเหตุใหเลิกกองทุน 

และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน

2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการ

จะดําเนินการดังตอไปน้ี

(1) แจงใหผูท่ีเก่ียวของทราบ

      ก. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

      ข. แจงสํานักงานผานระบบท่ีจัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ

(3) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัว

สัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุน

20. การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพ่ือทําหนาท่ีรวบรวม 

และแจกจายทรัพยสินท่ีคงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือ

ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา

ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือ

หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฏใน

ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก

จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท้ังน้ี การชําระบัญชีของกองทุนรวมจะเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนด หรือจะกําหนดตอไป

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพัน

ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม




