
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
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ค ำจ ำกัดควำม / ค ำนิยำม :  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย (ONE ULTIMATE YIELD FUND 6M  NOT FOR RETAIL 
INVESTORS: ONE-UY6M) 

กองทุน/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทุนเปดิ วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนราย
ย่อย  

บริษทัจดัการ หมายถึง หมายถึง บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ วรรณ จ ากัด  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลที่บรษิัทจัดการมอบหมายใหท้ าหน้าที่ขายหรอืรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  หมายถึง ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้ง 
ล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะแจง้วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถัดไปให ้
ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
เป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ภายใน 15 วัน 
หลังจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยจะปดิประกาศ  
ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ วรรณ จ ากัด  
  

มูลค่าหน่วยลงทนุ  หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อส้ินวันท าการที่ค านวณ  

ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.9/2555 ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามผู้
ลงทุนสถาบันและผู้ลงทนุรายใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประกาศอื่นใด
ที่ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

ผู้มีเงินลงทุนสูง หมายถึง ผู้ที่จะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแตห่้าแสนบาท
ขึ้นไป (Initial Mininimun Subscription) 

อันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ 

อันดับที่สามารถลงทุนได้  หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่แต่ละสถาบันจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ไดร้ับการ
ยอมรับจากส านักงาน ก าหนดว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทนุ
สามารถลงทุนได้ 
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บริษทัจดทะเบียน  หมายถึง บริษัททีมี่หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท า 

การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตลาดหลักทรัพย์  หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ถ้ามี)  

แก้ไขราคาย้อนหลัง  หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึง
ปัจจุบัน  

การชดเชยราคา  หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บริษทัย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม 
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี 
หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎใน
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด  

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ
ก าหนดเก่ียวกับการจัดท างบการเงินรวม  

กิจการ หมายถึง บริษัทที่ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทที่ มี
หลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากัด  

สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  หมายถึง สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  



ONE-UY6M  3 

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

หน่วย CIS หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  

benchmark หมายถึง ตัวช้ีวัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  

credit rating หมายถึง อันดับความน่าเช่ือถือที่จัดท าโดย Credit Rating Agency ซ่ึงเป็นการ
ประเมินความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา  

derivatives หมายถึง สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

group limit  หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกัน  

IOSCO  หมายถึง International Organization of Securities Commissions  

product limit  หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน  

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

concentration limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน  

counterparty limit หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา  

investment grade credit rating  หมายถึง Credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

international scale  หมายถึง มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ  

issue rating หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน  

issuer rating  หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา  

single entity limit  หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา  
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SIP หมายถึง Specific Investment Products  

NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)  

underlying  หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง  

derivatives on organized exchange  หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

OTC derivatives  หมายถึง derivatives ซ่ึงซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives  

WFE หมายถึง World Federation of Exchanges  

regulated market หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง
ซ้ือขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น 
โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะท านองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

reverse repo  หมายถึง ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  

securities lending  หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

แบบ filing หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
 

ฐานะการลงทุนสุทธิ  
(net exposure)  

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก  

หมายถึง ทรัพย์สินดังนี้ 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับเงิน
ฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดของผูถ้ือหนว่ยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและ
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มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

1. ชื่อ ประเภท และอำยุของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (อังกฤษ) :  ONE ULTIMATE YIELD FUND 6M NOT FOR RETAIL INVESTORS  
 
1.3. ช่ือย่อ :  ONE-UY6M  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  
 
1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงนิลงทนุสูง  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม มูลค่ำที่ตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  
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ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 
ล้านบาท  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่บรษิัทจัดการได้รบัจัดสรรขึ้น กรณีที่
บริษทัจดัการลงทุนในต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัท
จัดการพิจารณาเหน็ว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทนุ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจะเปน็ไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้แรก : 500,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้ถัดไป : 500,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคนื : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่าของการส่ังขายคืน : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ า : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีขั้นต่ า : 100 หน่วย  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำรลงทุน ลักษณะพิเศษ 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สิน
อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอืน่ที่จะลงทุน :  
 
3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเปน็การระดมเงนิออมจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง เพื่อน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทาง
การเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  
 
การลงทุนของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
 
- ตราสารหนี้ : ไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทนุแบบมคีวามเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ  
การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV  
วงเงินการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ล้านเหรียญ  
และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

กองทุนอาจกู้ยืมหรือท าธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :   
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หมายเหตุ: 

กองทุนไม่สามารถเปิดเผยดัชนเีทยีบวัดผลตอบแทนกองทุนได้เนื่องจากไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสมส าหรับพันธบัตรของ
ประเทศที่ลงทนุ ซ่ึงการไม่เปิดเผยดัชนีเทียบวัดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการวัดผลการด าเนินงานของกองทุน 
เนื่องจากกองทุนถือครองตราสารจนครบก าหนดอายุโครงการ (Buy and Hold) 
 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามที่บรษิทัจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษิทัจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถงึ
วันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้ประโยชนจ์ากขอ้มูลในการตัดสินใจลงทนุได้  

 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อใหเ้ปน็ไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนขีองตัวช้ีวัดไม่ได้จัดท าหรือ
เปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลการตัดสินใจ
ลงทุนได ้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 
กองทุนรวมที่มคีวามเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
กองทุนมีนโยบายลงทนุในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่มคีุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศกองทนุจะลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดบัความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้(Non–Investment 
Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้ับการจัดอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต.และ
กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท้ี่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมูลค่า 
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ 
กองทุนจะลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อลดหรือป้องกนัความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedge)  
 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) แต่
อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่ได้รับการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับ
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ความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
โดยในกรณีที่ตราสารดังกล่าวเปน็หุ้นกู้ด้อยสิทธ(ิSubordinated Debt)ตัวตราสารนั้นจะตอ้งได้รับการจดัอันดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น  
 
อนึ่งในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เปน็ไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุนใหบ้ริษทั
จัดการด าเนนิการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแต่วันที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุเว้นแตบ่ริษทัจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  
  
ทั้งนี้ ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจัดการอาจไม่นบัช่วง
ระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ โดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ 

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 

(ค) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนือ่งจากได้รับค าส่ังขายคนืหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันท าการ 

ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฎว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจดัการ และด าเนินการตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการจดัการต่อไป  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะได้มปีระกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือผอ่นผนัให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิม่เติมในอนาคตอีกด้วย 
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ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบตัิของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่ 
    1.1 ตราสารหนี ้ 
        (1) พันธบัตร      
        (2) ตั๋วเงินคลงั      
        (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)      
        (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)      
        (5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)      
        (6) ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นกู้      
        (7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เปน็พันธบตัรหรือหุน้กู ้     
        (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) - (7) ตามที่ส านักงานก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม         
  
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินที่บริษทัจดัการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้. 

    2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขทีท่ าใหผู้้ลงทนุมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

    2.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที่เปน็ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มเีงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธเิรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขาย
คืนผู้ออกตราสารได้) 

    2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทีบ่ริษทัจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพือ่น ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ ซ่ึงจัดท าตาม
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 
    2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
         2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทัเงินทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
         2.4.2 ธนาคารออมสิน  
         2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
         2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
         2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
         2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
         2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
         2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผูร้ับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย  
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ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหนว่ย CIS หน่วยProperty 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 

1.  มีคุณสมบัติและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วน
ที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซ่ึงถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดงันี ้ 
(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1. มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

2.2. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุน 

2.3. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น Specific Investment Product (SIP) ของกองทุน 

2.4. มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน 

  

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ต้องเปน็เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝากดังนี้ 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รบัฝากตามส่วนที่ 3 ข้อ 1. - 9. 
  
ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
1.  คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบคุคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
1.2  บริษทัเงินทนุ 
1.3  บริษทัเครดิตฟองซิเอร ์
1.4  บริษทัหลักทรัพย์ 
1.5  บริษทัประกันภัย 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.7  กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  
2.  ตราสารที่ใช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทย 

2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงนิฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ เปน็ผู้มภีาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ป ี

2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เปน็ผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงนิตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออก
ตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถงึก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เปน็ issuer rating ต้องเป็น credit rating 
ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอนัดับ investment grade  

2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมลูราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี ้

2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะส้ันดังกล่าวตามที่สถาบันจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency: CRA) ได้
เปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขีอ้มูลราคาที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี ้

2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit 
rating ระยะส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก 

2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เติม 
  
3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
  
4.  ข้อก าหนดเพิ่มเติมทีบ่รษิัทจัดการ ต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2  ห้ามน าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
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        4.2.1. เปน็การขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว 

        4.2.2. เปน็การขายตาม repo ที่เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 

4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเปน็ไปตามสมการการค านวณตาม
วิธีการดังนี้  

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซ้ือ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse 
repo  

4.4  การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

        4.4.1. มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

        4.4.2. ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1. บริษัทจัดการต้อง
เรียกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่โอนมาดังกล่าวเปน็ไปตามวิธีการ
ดังกล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1. เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3. 

        4.4.3. ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า และมีการก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสัญญาซ่ึงได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปัจจัยความ
เสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
4.5  การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดังนี ้

       4.5.1  ค านวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงไดร้ับจาก reverse repo จนถึงวันที่มกีารค านวณ  

       4.5.2  ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงก าหนดให้สามารถบังคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพย์สินทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้
4.6  discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเปน็การก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงปจัจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา 
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 

  
ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้

1.  คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระท าการในฐานะตัวแทน
ของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนีท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
    1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
    1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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    1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
    1.4  ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
    1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
    1.6  บริษทัเงนิทนุ 
    1.7  บริษทัหลักทรัพย์ 
    1.8  บริษทัประกันชีวิต 
    1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลคา่ทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
    1.10  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
    1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
  
2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่เปน็นายทะเบียนหลักทรัพย์   

  
3.  การวางหรือเรียกหลักประกัน  บริษัทจัดการต้องด าเนนิการดังนี ้
    3.1  ด าเนินการให้มีการวางหรอืเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเปน็ประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้อเปน็
หลักประกันดังนี ้ 
        3.1.1. เงินสด 
        3.1.2. ตราสารภาครัฐไทย 
        3.1.3. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บตัรเงนิฝาก หรือหุน้กู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ เปน็ผูม้ีภาระผูกพัน  
        3.1.4. ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เหน็ 
        3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
                3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ credit rating 
ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
                3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
        3.1.6. ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดบั investment grade 
        3.1.7. หนังสือค้ าประกันที่ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเปน็ประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
        3.1.8. หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกนัดังกล่าวไม่ได้ 
        3.1.9. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) 
3.2  ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอื่นซ่ึงจะมีผลให้ 
บริษทัจดัการสามารถบังคับช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
3.3  ห้ามน าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรอืขายต่อหรือท าให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั้นได้ เว้นแตเ่ปน็การบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นัน้เอง 
3.4  ด ารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทีใ่ห้ยืม 
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3.5  ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงนิสด ให้น าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
        3.5.1. เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
        3.5.2. บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังนี ้
                3.5.2.1.  บัตรเงินฝาก หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
                3.5.2.2.  ตั๋วสัญญาใช้เงนิที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้เงินเมือ่ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
                3.5.2.3.  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี ้
                            3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ 
credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
                            3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดบั investment grade  
        3.5.3. ตราสารภาครัฐไทย 
        3.5.4. reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 

  
4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์
  
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives)  
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเปน็คู่สัญญาไดต้้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังนี ้

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนไดต้ามข้อ 1.1 (ในส่วนที1่) 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4  underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปจัจุบัน(spot price) 
หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เปน็
องค์ประกอบของดัชนดีังกล่าว ต้องเปน็ที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

  
2.  เงื่อนไขการลงทนุ บรษิัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
    2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
    2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
            2.2.1. derivatives on organized exchange 
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            2.2.2. OTC derivatives ดังนี ้
                    2.2.2.1.  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเปน็ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
                    2.2.2.2.  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเปน็นิตบิคุคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE  
    2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ก็ตาม 
  
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บริษทัจดัการต้องจดัให้มทีรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต.ก าหนด 
  
4.  หลักเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่ บรษิัทจัดการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
    5.1  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บรษิัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษทัจดัการใหค้ านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
    5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการทราบทนัท ี
    5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทัจดัการร้องขอได ้

 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดดัง
ต่อไปนี  ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ การลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสัญญาในประเทศที่มี
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ปน็สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเปน็ตราสารของบรษิัทที่จดัตั้ง และเสนอขายใน GMS 
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ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบตัิของตรำสำรทำงกำรเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่ 
    1.1 ตราสารหนี ้ 
        (1) พันธบัตร      
        (2) ตั๋วเงินคลงั      
        (3) หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)      
        (4) ตั๋วแลกเงิน (B/E)      
        (5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)      
        (6) ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นกู้      
        (7) ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ที่มี Underlying เปน็พันธบตัรหรือหุน้กู ้     
        (8) ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) - (7) ตามที่ส านักงานก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม         
 
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 

ทรัพย์สินที่บริษทัจดัการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้

2.1  ไม่มีรข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 

2.2  สามารถเปลี่ยนมือได ้ (รวมถึงกรณีที่เปน็ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทนุได้ด าเนนิการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บรษิัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ ซ่ึงจัดท า
ตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน ตัว๋แลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า ตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดงันี้  
    2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
    2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะท านองเดียวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1  
 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ตั๋วแลกเงนิ หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย  

 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหนว่ย CIS หน่วย property 

 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 
ข้อ 2.1 - 2.3  
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2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดงันี ้
2.1. การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเปน็หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ (invested 
fund) ที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2. CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลทีเ่ปน็สมาชิกสามัญของ 
IOSCO 
2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทนุรายย่อยของ
ประเทศนั้น  

  
3.  ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายช่ือ
ประเทศที่ส านักงานก าหนด 
  
4.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมีการจ ากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุ
จ าเปน็ในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น และมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 

4.1. มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม(investing fund) สามารถลงทุนไดใ้น
สัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
4.2. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของกองทุนรวม(investing fund) นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 
4.3. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทนุรวม (investing fund) นั้น 
4.4. มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวม(investing fund) 
นั้น 
  

ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ต้องเปน็เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝากดังนี ้
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
2.  ธนาคารออมสิน  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
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10.  สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะท านองเดียวกับผู้รบัฝากตามส่วนที่ 3 ข้อ 1. - 9. 
  
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสัญญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ  
 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่ำงประเทศ  
 
การลงทุนในธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด    
  
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภทสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (derivatives)  
ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์การลงทุนดงันี ้

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเปน็คู่สัญญาไดต้้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังนี ้

1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนไดต้ามข้อ 1.1 (ในส่วนที1่) 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4  underlying อื่นตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปจัจุบัน (spot price) 
หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เปน็
องค์ประกอบของดัชนดีังกล่าว ต้องเปน็ที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

  
2.  เงื่อนไขการลงทนุ บรษิัทจัดการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
    2.1  กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
    2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้
            2.2.1. derivatives on organized exchange 
            2.2.2. OTC derivatives ดังนี ้
                    2.2.2.1.  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเปน็ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
                    2.2.2.2.  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเปน็นิตบิุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE  
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    2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมีการช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสดุลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรบัมอบหรือมหีน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ก็ตาม 
  
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มทีรัพย์สินที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บริษทัจดัการต้องจดัให้มทีรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทุนอาจต้อง
ช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต.ก าหนด 
  
4.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บรษิัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษทัจดัการต้องจดัให้มขี้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
    5.1  ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บริษทัจดัการใหค้ านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันท าการถัดไป 
    5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการทราบทนัท ี
    5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษทัจดัการร้องขอได ้

 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ :    
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน 
บริษทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  

ส่วนท่ี 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 
  

  
ข้อ 

ประเภททรัพย์สิน 
อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ    
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ข้อ 

ประเภททรัพย์สิน 
อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade แต่ต่ ากว่า 2 อันดับแรก 

 
ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ ากว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 
5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

5.1 เปน็ตราสารหนี้ ทีผู่้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ไทย 
5.2 เปน็ตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเปน็การทั่วไปโดย
มีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุและ
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบคุคลดังนี ้

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือ 
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษทัหลักทรัพย ์

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ าหนักของตราสาร 
ที่ลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ 

ประเภททรัพย์สิน 
อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้
มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทนุ ต้องขึ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้   
  6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

     6.1.1 เปน็ตราสารหนี้ ทีผู่้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ 
ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)   
      6.1.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่าง 
หนึ่งดงันี ้

6.1.2.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน 
SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนด
วันช าระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 
นับแต่วันที่ลงทนุ และไม่ได้มีลักษณะ
ตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  

5.2.3.9 
6.1.2.3.2 สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบันการเงิน ต่างประเทศที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับบคุคลตามข้อ 
6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

      6.1.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีก าหนดวัน   
ช าระหนี้มากว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 15% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 
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ข้อ 

ประเภททรัพย์สิน 
อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

กรณีที่เสนอขำยต่อผู้มีเงินลงทุนสูง 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 
6.3 reverse repo 
6.4 OTC derivatives 
6.5 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
      6.5.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง  
      IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดาน 
      ซ้ือขายหลักทรัพย์ส าหรบัผู้ลงทุนทั่วไปของ  
      SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง 
      ประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ 
      ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ 
      เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขาย 
      ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่าง 
      ประเทศ)  

6.5.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะ
กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่ส านักงานก าหนด 

7. หน่วย property ของกองทุนที่มีลกัษณะกระจาย
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรอืสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

8       ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในข้อ  
      1 - ข้อ 7 (SIP) 

รวมกันไม่เกิน 5% 

 
หมายเหต ุ: ในกรณีเปน็ทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รบัฝาก ผู้ออกตราสารหรอืคู่สัญญา 
แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบรษิัททุก

บริษทัที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเปน็คู่สัญญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษทัดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลว้แต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 
10%  

  
หมายเหต ุ: ในกรณีเปน็ทรัพย์สินดังนี้ ไม่มขี้อก าหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนท่ี 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 
  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่นิตบิุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เปน็ผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย หรือคู่สัญญา 
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บรษิัทเงินทุน 
1.4 บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนไดร้ับโอน
กรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบีัญชี 
เว้นแต่เป็นกองทนุ ที่มีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราข้างต้นไมใ่ช้กับกองทุน ทีอ่ายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 
เดือน ทัง้นี้ เฉพาะ กองทนุที่มีอายโุครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ป ี 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ที่มี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ด าเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
  
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 
ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทุนรวมปิด 
และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน ตั๋วแลกเงิน 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มสัีญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรอืรอบการ
ลงทุน 
ของกองทนุหรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื่อใหท้รัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับ
อายุกองทุน) 
  

3 ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
repo) 

ไม่เกิน 25% 

4 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities 
lending) 

ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงได้แก ่
ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรพัย์สินหรือ
คู่สัญญา (single entity limit 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้าท าธุรกรรม  
derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มอียู่  

  

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกบั 
product limit 
 

ส่วนท่ี 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
1 ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่ 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสิ้นทาง
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

การเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. 
อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงนิดงักล่าวมา
รวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ไม่มีหนี้สินทางการเงินตามทีเ่ปดิเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้
ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้
ออกรายนั้นเปน็รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยืน่แบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี้โดยเปน็ตราสารที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อ
กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบfiling ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเปน็ราย
โครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่
ออกโดยบุคคลดังนี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือ บรษิัท
เครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
สถาบันการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่
ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลักทรัพย ์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเปน็สมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะ
ท านองเดียวกับบคุคลตาม  
1. – 9. 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมด
ของกองทนุรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่
ออกหน่วยนั้น 
 
- อัตรข้างตน้ไม่ใช้กับการลงทุนดงันี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 
   (1.1) มีขนาดเล็ก 
   (1.2) จัดตั้งขึน้ใหม่โดยมีอายุไมเ่กิน 2 ปี 
   (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอื่น
ที่มี บลจ. เดียวกันเปน็ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการ 
             

3 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property 
ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น 
เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้



ONE-UY6M  28 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน  
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  

 
ส่วนที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขำดคุณสมบัติหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

    (1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

    (2)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่า
ระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

        (ก)  30 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน  

        (ข)  90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ กรณีเป็นกองทุนรวม  

    (3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูล
ตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
     (1)  จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

     (2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 
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     (3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่ต้อง
ไม่เกินระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

        (ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในส่วนที่ 3  

        (ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3)(ก) เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวม
ตลาดเงิน บริษัทจัดการต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

     (4)  เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว ให้จัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ จ านวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
ส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

     (5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องด าเนินการ
ดังนี้ด้วย 

           (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน
ผันจากส านักงาน 

           (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือ
ข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้กับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 

(1)  กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบก าหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold) 

(2)  กองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  

    (1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

    (2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
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ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน
เป็นส าคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 

ส่วนที ่6: กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีทีก่องทุนมีสัดส่วนการลงทนุไมเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษทัจัดการต้อง
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทนุที่ไมเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุไมเ่ปน็ไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งตอ่ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่
เปน็ไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเกบ็ส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  
(2) ด าเนนิการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทนุ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้ 
 
2. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจัดการ
ด าเนนิการแก้ไขสัดส่วนการลงทนุของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนบัแต่วันที่สดัส่วนการ
ลงทนุของกองทุนรวมไมเ่ปน็ไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษทัจดัการจะได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจัดให้มีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้บังคบั โดยวิธีการดงักล่าว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเปน็ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รบัมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทนุรวมแล้ว บรษิัทจัดการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถอืหน่วยลงทนุทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เปน็ไปตามนโยบาย
การลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใช้บังคับ บรษิัทจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนั้นเพิ่มเติม  
 
4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน) :  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- บริษทัจดัการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ไดท้ี่ท าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลา
ท าการ  
 
5.2.1. การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก   
บริษทัจดัการจะจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทนุเปดิ วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย ให้ผู้ลงทุนที่มใิช่ราย
ย่อยและผู้มีเงนิลงทนุสูง ในราคาหน่วยลงทนุละ 10.00 บาท โดยจะด าเนินการเสนอขายเอง หรือเสนอขายผ่านผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ  

  
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจง้วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเปน็กองทนุรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทั
จัดการ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ  
  
5.2.2. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในการเสนอขายครั้งแรกผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุต้องสั่งซ้ืออย่างต่ า 500,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบค าขอเปิดบัญชี
กองทุนเปิดและใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และยืน่เอกสารทั้งหมดพร้อมเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุเต็มจ านวน
ที่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษทัจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรอืรับซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อ 
จะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐาน    
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งค าส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร 
พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บรษิัทจัดการก าหนด และจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัจดัการระบุไว้
ในค าขอใช้บริการดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใชบ้ริการดังกลา่ว  และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อันเนื่อง มาจากความขัดข้องของระบบ 

บริษทัจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุใน
อนาคต เช่น วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone 
Banking) บริการธนาคารทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 
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หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้งถงึวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน
นั้นๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปดิ
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ (ทัง้นี้ วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมตัิจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)  
  
5.2.3. การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทนุ  
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุต้องช าระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน โดยช าระเปน็เงนิ
สด เช็ค ดราฟต์ ค าส่ังจ่ายเงนิของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษทัจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืที่รับค าส่ังซื้อเท่านัน้ เพื่อเข้าบญัชีต่อไปนี้ 
    

ช่ือบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขทีบ่ัญช ี

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงเทพ สยามสแควร์ กระแสรายวัน 152-3-11123-3 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงศรี
อยุธยา 

สยามสแควร์ กระแสรายวัน 123-0-03671-7 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กสิกรไทย สยามสแควร์ กระแสรายวัน 026-1-09287-5 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ กระแสรายวัน 038-3-07483-3 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงไทย สยามสแควร์ กระแสรายวัน 052-6-08671-8 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ทหารไทย ส านักงานใหญ ่ กระแสรายวัน 001-1-54342-8 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ธนชาต สยามสแควร์ กระแสรายวัน 044-3-00149-5 

  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยจะตดิประกาศ ณ ที่ท าการของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทนุ  
  
ในกรณีที่ช าระด้วยเช็ค  ผู้สั่งซ้ือจะต้องลงวันทีท่ี่สั่งซ้ือและขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายบัญชีจองซ้ือของกองทุนบัญชีกลางที่
บริษทัจดัการเปิดขึ้นเพื่อการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หรือบัญชีอืน่ที่บรษิัทจัดการเปิดขึ้น  พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล 
สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากที่ผู้สนับสนนุการขาย
หรือรับซื้อคนืได้รบัช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ส่ังซื้อจะได้รบัหลักฐานการรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการ
ช าระเงิน  
 
ผู้สั่งซ้ือที่ได้ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหนว่ยลงทุนไม่ได้  
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บริษทัจดัการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะน าเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนฝากเข้าบัญชีจองซ้ือของกองทุน บัญชี
กลางที่บริษทัจดัการเปดิขึน้เพื่อการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ หรอืบัญชีอื่นทีบ่ริษทัจดัการเปดิขึน้ ส าหรับดอกเบี้ยที่เกดิขึน้ 
(ถ้าม)ี ทางบรษิัทจัดการจะด าเนินการให้เปน็ผลประโยชนข์องกองทุน  

5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน   
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้สั่งซ้ือไม่เกิน 100 ล้านหน่วย (1,000 ล้านบาท) ผู้สั่งซ้ือทุกคนจะได้รับการจดัสรรหน่วย
ลงทุนตามจ านวนที่ส่ังซื้อ ในกรณีที่การเสนอขายครัง้แรกมีผู้สั่งซ้ือเกินกว่าจ านวนที่เสนอขาย บรษิทัจัดการอาจด าเนนิการ
จัดสรรหน่วยลงทุน โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ โดยใช้หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่ได้รับใบค าส่ังซื้อ
พร้อมเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวน  
  
ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้สั่งซ้ือเกินกว่า 100 ล้านหน่วย  บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนทุนจด
ทะเบียนของโครงการได้ไม่เกินรอ้ยละสิบห้าของจ านวนเงินทุนของโครงการ  โดยบรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ โดยใช้หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่ได้รับใบ
ค าส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน  และในกรณีที่สั่งซ้ือพร้อมช าระเงินค่าซ้ือเต็มจ านวนพร้อมกันและมีหน่วยลงทนุไม่
เพียงพอต่อการจัดสรร  บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ ใหผู้้สั่งซ้ือดังกล่าวตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่สั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนแตบ่างส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่
จ าเปน็ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
ทั้งนี้ การจัดสรรสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทนุดังกล่าว ให้อยู่ในดลุพินิจของบรษิัทจัดการ โดยบรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธการรับค าส่ังซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ในกรณีที่บริษทัจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซื้อ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้   
  
5.2.5. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะด าเนินการให้มีการจัดส่งเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยคนืให้ผู้สั่งซ้ือที่ไมไ่ด้รับการจัดสรร  
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดรับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก  
 
ในกรณีที่บรษิัทจัดการต้องยตุิโครงการหลังจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เนื่องจากไม่สามารถขายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษทัจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
และประโยชน์ใดๆ ทีเ่กิดจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนบัตั้งแต่วันถัด
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามสัดส่วนของเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาข้างตน้ อันเนือ่งมาจากความผิดพลาดของบรษิทัจัดการ บรษิัทจัดการ
จะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต่ ากว่าร้อยละ7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วันทีค่รบก าหนดเวลา เว้นแต่บรษิัทจัดการจะได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด าเนินโครงการต่อไปได้   
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ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะช าระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทนุโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือโอนเงินเข้าบัญชีของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุ
ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปดิบญัชีกองทุนเปิด  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษทัจดัการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุป ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ไดท้ี่ท าการ
ทุกแห่งของบริษทัจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลา
ท าการ  
  
6.2.1. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(1) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืได้ ทุกรอบระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุที่
ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว   
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ 

บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ  
  
(2) ผู้สั่งซ้ือจะต้องส่ังซื้อโดยระบเุป็นจ านวนเงนิไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละครัง้ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนและแบบค าขอเปิดบัญชีกองทนุเปิด (ส าหรับการซ้ือครั้งแรก) ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และ
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ชัดเจน และยืน่เอกสารทั้งหมดพรอ้มเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนที่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน 
โดยบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อจะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้สั่งซ้ือไว้เป็นหลักฐาน   
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการส่งค าส่ังซื้อหน่วย
ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร 
พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บรษิัทจัดการก าหนด และจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัจัดการระบุไว้
ในค าขอใช้บริการดังกล่าว และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะต้องยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใชบ้ริการดังกลา่ว  และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึน้อันเนื่อง มาจากความขัดข้องของระบบ 
  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทนุมจี านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินจิของบรษิัทจัดการ โดยใช้
หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่ได้รบัใบค าส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน และในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อม
กัน บริษทัจัดการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจ านวนเงนิที่ส่ังซือ้เข้ามา   
  
ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส่ังซื้อหรือน้อยกว่าที่ส่ังซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มดีอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือ โดยบริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าวให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันท าการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันส่ังซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุ  
 
(3) ผู้สั่งซ้ือสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษทัจดัการหรือส านักงานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อเท่านั้น ในกรณีที่
เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะต้องขดีครอ่มเฉพาะส่ังจ่ายบัญชจีองซ้ือหรือบัญชีกองทุนที่บรษิัทจัดการเปิดขึน้    

ช่ือบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขทีบ่ัญช ี

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงเทพ สยามสแควร์ กระแสรายวัน 152-3-11123-3 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงศรีอยุธยา สยามสแควร์ กระแสรายวัน 123-0-03671-7 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กสิกรไทย สยามสแควร์ กระแสรายวัน 026-1-09287-5 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ไทยพาณิชย์ สยามสแควร์ กระแสรายวัน 038-3-07483-3 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด กรุงไทย สยามสแควร์ กระแสรายวัน 052-6-08671-8 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ทหารไทย ส านักงานใหญ ่ กระแสรายวัน 001-1-54342-8 

บัญชีจองซ้ือกองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากัด ธนชาต สยามสแควร์ กระแสรายวัน 044-3-00149-5 
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บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงักล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทีท่ าการของบริษัทจัดการและสถานทีต่ิดต่อของผู้สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
  
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุใหบ้ริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่
น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อช าระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค  ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้
ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือเอาการช าระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว พร้อมหลักฐานการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร เป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ มิฉะนั้น 
บริษทัจดัการจะถือว่าเปน็การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป  
 
(4) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุใดบรษิัทจดัการจะยกเลิกค าส่ังซื้อ
นั้นๆ ทนัที พร้อมทัง้แจ้งผู้สั่งซ้ือหรือด าเนนิการใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อแจ้งผู้ส่ังซื้อทางโทรศัพท์ 
หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ลงทุนที่จะส่ังซื้อต้องกรอก
รายละเอียดในค าส่ังซื้อใหมเ่พื่อส่งให้แก่บรษิทัจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือทางไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ท าการบันทึกรายการส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
(6) ผู้สั่งซ้ือที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้   
  
(7) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้ว จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจ านวนนั้น 
 
(8) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซื้อ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบรษิัทจัดการ โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
6.2.2. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษทัจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดใหบ้ริการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ท า
การของบรษิัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ลงทุนประเภทบคุคลธรรมดาที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท์สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทีบ่ริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนใน
แบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในแบบหนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝาก (เฉพาะผู้ที่



ONE-UY6M  37 

ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) ทั้งนี้ บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อจะส่งมอบ
เอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพทใ์ห้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นคู่มือประกอบส าหรบัการใช้บริการผ่านระบบ
โทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนจะสามารถส่ังซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ไดเ้มื่อแบบหนังสือขอใหห้ักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัติจาก
ทางธนาคารและบรษิทัจัดการไดอ้อกเลขรหัสประจ าตัวให้แล้วเท่านั้น   
 
(2) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ ไดทุ้กรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถัดจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด ตามราคาขายหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนนัน้ๆ เป็นเกณฑ์ในการค านวณและเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แล้ว   
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
  
บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด  โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
  
(3) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบเุปน็จ านวนเงินไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละ
ครั้ง ตามขัน้ตอนการท ารายการทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกอบการใชบ้ริการผ่านระบบโทรศัพท์ใหค้รบถ้วน โดยบรษิัท
จัดการจะหักเงนิตามจ านวนเงินทีส่ั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงนิฝากที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในแบบหนังสอืขอใหห้ักบัญชีเงินฝาก 
หากบริษทัจดัการไม่สามารถหักเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชเีงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 
บริษทัจดัการจะยกเลิกค าส่ังซื้อนัน้ๆ ทันที   
  
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุใหบ้ริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่
น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทนุมจี านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนมุัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินจิของบรษิัทจัดการ โดยใช้
หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่ได้รบัค าส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงินที่สั่งซ้ือเข้ามา  

ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซือ้รับรองทีจ่ะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส่ังซือ้หรือน้อยกว่าที่ส่ังซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มดีอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือ โดยบริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันท าการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันส่ังซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุ  
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(4) ผู้สั่งซ้ือสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษทัจดัการหรือส านักงานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อเท่านั้น ในกรณีที่
เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะต้องขดีครอ่มเฉพาะส่ังจ่ายบัญชจีองซ้ือหรือบัญชีกองทุนที่บรษิัทจัดการเปิดขึน้   
 
ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อช าระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค  ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้
ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือเอาการช าระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว พร้อมหลักฐานการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร เป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ มิฉะนั้น 
บริษทัจดัการจะถือว่าเปน็การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป 

(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุใดบรษิัทจดัการจะยกเลิกค าส่ังซื้อ
นั้นๆ ทนัที พร้อมทัง้แจ้งผู้สั่งซ้ือหรือด าเนนิการใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อแจ้งผู้ส่ังซื้อทางโทรศัพท์ 
หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ลงทุนที่จะส่ังซื้อต้องกรอก
รายละเอียดในค าส่ังซื้อใหมเ่พื่อส่งให้แก่บรษิทัจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  
 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อทางไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยจะใชห้ลกัฐานที่ปรากฏกับบริษทัจดัการเท่านั้นเป็นหลักฐานใน
การท ารายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้    
 
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ท าการบันทึกรายการส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
 
(7) ผู้สั่งซ้ือที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  
 
(8) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้ว จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจ านวนนั้น  
  
(9) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซื้อ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.3. การขายหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
 
(1) ผู้ลงทุนที่ต้องการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท าการเปดิบัญชีการขอใช้บริการผ่าน 
Internet ตามขั้นตอนทีบ่ริษทัจัดการก าหนด โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมือ่ได้รับการอนุมัติการ
เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและไดร้ับรหัสผ่าน จากบริษทัจดัการแล้วเท่านั้น  



ONE-UY6M  39 

(2) ผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถัดจากวัน
ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ตามราคาขายหน่วยลงทนุซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว   
 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
  
บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด  โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
  
(3) ผู้สั่งซ้ือจะต้องสั่งซ้ือโดยระบเุป็นจ านวนเงนิไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อแต่ละครัง้ หรือน้อยกว่าตามที่
บริษทัจดัการพิจารณาเห็นสมควร และการส่ังซ้ือแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือจ านวนเงินอื่นใดที่จะ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุเต็ม
จ านวน   
 
ทั้งนี้ ผู้ส่ังซื้อต้องช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุใหบ้ริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่
น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทนุมจี านวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนมุัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยูใ่นดุลยพินจิของบรษิัทจัดการ โดยใช้
หลักการส่ังซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่ได้รบัค าส่ังซื้อพร้อมเงินค่าซ้ือเต็มจ านวน  
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนเงินที่สั่งซ้ือเข้ามา  

ในการส่ังซื้อ ผู้ส่ังซื้อรับรองทีจ่ะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนที่ส่ังซือ้หรือน้อยกว่าที่ส่ังซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณา
จัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการส่ังซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มดีอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรตามจ านวนเงินที่สั่งซ้ือ โดยบริษทัจดัการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 
วันท าการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันส่ังซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ โดยช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุ  
  
(4) ผู้สั่งซ้ือสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงนิได้
ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษทัจดัการหรือส านักงานของผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อเท่านั้น ในกรณีที่
เป็นเช็คหรือดราฟต์ จะต้องขดีครอ่มเฉพาะส่ังจ่ายบัญชจีองซ้ือหรือบัญชีกองทุนที่บรษิัทจัดการเปิดขึน้   
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ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อช าระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทนุเปน็เงนิสด เช็ค  ดราฟต์ หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงินได้
ล่วงหน้าเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะถือเอาการช าระเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว พร้อมหลักฐานการส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร เป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้นๆ มิฉะนั้น 
บริษทัจดัการจะถือว่าเปน็การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป 
  
(5) ในกรณีที่เช็คหรือดราฟตด์ังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุใดบรษิัทจดัการจะยกเลิกค าส่ังซื้อ
นั้นๆ ทนัที พร้อมทัง้แจ้งผู้สั่งซ้ือหรือด าเนนิการใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่รับค าส่ังซื้อแจ้งผู้ส่ังซื้อทางโทรศัพท์ 
หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ลงทุนที่จะส่ังซื้อต้องกรอก
รายละเอียดในค าส่ังซื้อใหมเ่พื่อส่งให้แก่บรษิทัจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  
 
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือทางไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ท าการบันทึกรายการส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
  
(7) ผู้สั่งซ้ือที่ได้ช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินคา่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้  

(8) การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้ว จะกระท าในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาขายหนว่ยลงทุนจ านวนนั้น 
  
(9) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษิัทจัดการได้พจิารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซื้อ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนรวมหรอืต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.4 การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเปน็การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษทัจดัการ
อาจเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทนุโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการช าระเงินด้วยวิธีอื่นใดที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill 
Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั้งนี้ 
บริษทัจดัการจะแจ้งถึงวิธีการขายหน่วยลงทนุนั้นๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปดิประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ (ทั้งนี้ วิธีการขายหน่วยลงทนุดังกล่าว
ข้างต้น จะต้องไดร้ับการอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว) 
 
6.2.5. เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุนและ/หรือการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
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บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฎิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่บรษิัทจัดการ
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการกองทุน เช่น อาจท าให้กองทุนไม่สามารถด ารงสัดส่วนการลงทุนตามกฎหมายก าหนด หรืออาจมีผลท าให้ไม่
สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือในกรณีที่เห็นว่าอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายใด ๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยปัจจุบนัของกองทุน หรือในกรณีทีบ่ริษทัจดัการคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนไหวทางด้านสภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน สภาพเศรษฐกิจ และ/หรอืการแถลงข่าว หรือการ
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จากผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ซ่ึงจะกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ เปน็ต้น 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7. กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษทัจดัการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
- วิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

กรณีปกติ  
7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิทัจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน ได้ทุกรอบ
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด  ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่า
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หน่วยลงทนุทีค่ านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว    
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  

บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด  โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนืหรือจ านวนเงนิทีผู่้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทุน ซ่ึงบริษทั
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน   
   
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสารได้ ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่้องการส่งค าส่ังขาย
คืนหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะต้องแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทาง
โทรสาร พร้อมทั้งลงนามและแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษทัจดัการก าหนด และจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บรษิัท
จัดการระบุไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทนุผ่านทางโทรสาร จะต้อง
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว  และ/หรือ ที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุในใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทนุ หักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 
(4) บริษทัจดัการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ และหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนกจ็ะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนส่ังขายคืน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  
 
ทั้งนี้ สิทธิการขายคนืหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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(5) บริษทัจดัการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน  5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด  
  
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื และ
บริษทัจดัการยังไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่นระหว่างการด าเนินการของบริษทั
จัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอ
ยกเลิกค าส่ังขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท าการใดที่บรษิัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืที่
ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการ
อนุมัติจากบรษิัทจัดการก่อน 
 
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุจ านวนนั้น 
 
(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รอ้งขอให้บรษิัทจัดการออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดตอ่บริษทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุ
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอน
หน่วยลงทนุจ านวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุเสียก่อน 
 
7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งใหท้ราบเมื่อเปดิใหบ้รกิาร โดยปดิประกาศ ณ 
ที่ท าการของบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)  
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้กรอกรายละเอียดในแบบค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์แล้ว ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุผ่าน
ระบบโทรศัพท์จะต้องสั่งขายคืน โดยระบจุ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืนหรือจ านวนเงนิที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนต้องการได้รบั
จากการขายคืนหน่วยลงทนุ ตามขั้นตอนการท ารายการที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการใช้บริการผ่านระบบโทรศัพทใ์ห้
ครบถ้วน โดยบริษทัจดัการจะโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบค า
ขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ ภายในเวลา 5 วันท าการนับตั้งแตวั่นถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้
ถือลงทุนจะสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ไดเ้มื่อบรษิัทจัดการได้ออกเลขรหัสประจ าตัวให้แล้วเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืน หรอืจ านวนเงนิทีผู่้ถือหน่วยลงทุนตอ้งการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทนุหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ของผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บันทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 
 
(2) ผู้ลงทุนสามารถส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ ได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือนถัดจากวันท าการ
ซ้ือขายหน่วยลงทนุครั้งล่าสุด  ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว    
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ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  

บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด  โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บของบริษทัจัดการ  
  
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และหาก
ถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทนุก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนส่ังขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะใช้
หลักฐานที่ปรากฏกับบรษิัทจัดการเท่านั้นเปน็หลักฐานในการท ารายการที่ถูกต้องและใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ สิทธิการขายคนื
หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบันทึกรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
(4) บริษทัจดัการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด  
  
(5) ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไดท้ ารายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์แล้วจะเพิกถอนการส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่ได ้
 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไดส่ั้งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท์และบรษิัทจัดการยังไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษทัจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือรับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคนืได้ในระหว่างวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุใด ที่บรษิัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไดร้ับการอนุมัติจากบรษิัทจัดการก่อนเท่านั้น   
  
(7) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุจ านวนนั้น 
 
(8) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รอ้งขอให้บรษิัทจัดการออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดตอ่บริษทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุ
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอน
หน่วยลงทนุจ านวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุเสียก่อน 
 
7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)  
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุทีต่้องการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องท าการเปิดบัญชีการขอใช้
บริการผ่าน Internet ตามขั้นตอนที่บรษิัทจัดการก าหนด โดยผู้ลงทนุจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รบัการ
อนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รบัรหัสผ่าน จากบรษิทัจัดการแล้วเท่านั้น  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 
เดือน ถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านณได้
เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และเป็นราคาที่รบัรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว    
  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องส่งค าส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใหบ้รษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ลว่งหน้าเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณาเหน็สมควร ซ่ึงจะแจ้งใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
 
บริษทัจดัการจะแจ้งวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุครัง้ล่าสุด  โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
  
(3) ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทุน โดยมูลค่าของการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละครัง้จะต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท 
หรือมูลค่าอ่ืนใดทีจ่ะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจัดการ ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดตา่งๆ ใหค้รบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน 
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุ มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ของผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ 
 
(5) บริษทัจดัการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ท าการตรวจสอบรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกับสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ และหากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนกจ็ะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนส่ังขายคืน พร้อมทั้งออกหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 
  
ทั้งนี้ สิทธิการขายคนืหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ท าการบันทึกรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
(6) บริษทัจดัการจะด าเนินการใหม้ีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด 
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(7) ผู้ถือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซ้ือคืน
หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ โดยอยู่ในระหว่างการด าเนนิการของบรษิัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายหรือรับซื้อคนื
หน่วยลงทนุตามค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ" ผู้ถือหนว่ยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคนืของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในระหว่างวันท าการใดทีบ่ริษทัจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรอืรับซื้อคืน ทีผู่้ถือหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ได้รับการอนุมัตจิากบริษทัจดัการก่อน   
  
(8) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซื้อคืนจะกระท าในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุจ านวนนั้น  
 
(9) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รอ้งขอให้บรษิัทจัดการออกใบหนว่ยลงทุนแทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการ
ขายคืนหน่วยลงทนุจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องติดต่อบริษทัจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคนืใบหน่วยลงทุนเป็นเวลา
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอนหน่วยลงทุน
จ านวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน  

7.4.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตบรษิัท
จัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางบริการรบัช าระเงินด้วยวิธีการอื่นใดที่บรษิัท
จัดการเหน็สมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุผ่าน
ทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอตัโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเหน็ชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจัดการจะแจง้ถึงวิธีการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ และจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทั
จัดการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 
(ทั้งนี้ วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อย
แล้ว) 
 
กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ 
  
(1) บริษทัจดัการอาจด าเนนิการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมตัิหรือไม่รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ ใน
กรณีที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมตัิ บรษิัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ ส้ินรอบ
การลงทุนแต่ละรอบจากจ านวนเงินทีจ่ัดสรรจากเงินสดรบัที่ไดจ้ากดอกเบี้ย ของพนัธบัตรหรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่
ตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ะลงทุน” ของโครงการ หรือจาก
ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (Capital Gain) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 หลังกันเงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดย
ถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
  
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจ่ะเลือกรับหรือไม่รบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความประสงคท์ี่จะไม่ใหบ้ริษทัจัดการด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตดิังกล่าว  
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อนึ่ง บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะไมด่ าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุรายใดมี
จ านวนเงนิทีจ่ะได้รบัจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติ่ ากว่า 500 บาท หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควร โดยจะยกยอดไปยังงวดต่อไป  
  
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทนุทีข่ายคืนโดยอัตโนมัตดิังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดย
อัตโนมัตินัน้ๆ โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตใิห้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ ตามวิธีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุระบุไว้
ในแบบค าขอเปดิบัญชีกองทุนเปดิ  โดยจ านวนเงินทีผู่้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ จะ
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่สามทิง้  
  
อนึ่ง บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน จะด าเนนิการขายคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขตาม
ข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “การไม่ขายหรอืไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน”  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุรอบถดัไปให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยจะ
ปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจัดการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ต้องแจง้ล่วงหน้า 15 วัน  
 
7.8. รายละเอียดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือน้อยกว่าตามที่บรษิัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควร ซ่ึงจะแจง้ใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนทราบ โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ และประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

8. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
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- Internet 
- บริษทัจดัการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น เพื่อเปน็การอ านวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษทัจดัการก าหนด ซ่ึงเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจง้
และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษทั
จัดการ และส านักงานผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ  
  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะหยุดรับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุเปน็การช่ัวคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บรษิัทพจิารณา
เห็นว่าการหยุดรบัค าส่ังสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบโดยติดประกาศที่ส านักงานของบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ  
  
8.2.1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
  
(1) บริษทัจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุระบจุ านวน
เงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการสับเปลี่ยน บริษทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลักฐาน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
บริษทัจดัการอาจรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในค าขอใช้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บริษทัจดัการระบุไว้ในค าขอใช้บริการดังกล่าว  
  
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บรษิัทจัดการไม่สามารถรับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น  
  
บริษทัจดัการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทีต่กลงใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพันตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในค าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซ่ึงรวมถึงการ
ยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ  
  
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มใหบ้ริการ บริษทัจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที่ส านกังานของบริษทัจดัการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ  
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8.2.2. วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจัดการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุได้ทุกวันท าการขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน ส าหรับการส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษทัจดัการได้รับหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันท าการขายใด บรษิัทจัดการ
จะท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันท าการขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถือว่าวันที่
บริษทัจดัการได้รับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการแล้ว เป็นวันทีค่ าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุมีผล
สมบูรณ ์ 
  
8.2.3. ราคาขายและรบัซื้อคืนหนว่ยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเ้ปน็เกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
  
8.2.3.1. การก าหนดราคารับซื้อคนืกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ ณ ส้ินวันท าการซ้ือขายที่บรษิัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุได้รบัค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุและบรษิัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
8.2.3.2. การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทุนกรณีเปน็กองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ ส้ินวันท าการซ้ือขายที่
บริษทัจดัการก าหนดขึ้นเป็นการทั่วไปทีป่ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันท าการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
วันท าการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่
ส านักงานของบรษิัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ 

8.2.4. สิทธิในหน่วยลงทุน  
สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนกองทนุปลายทางจะเกดิขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนจาก
กองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น  
 
9. กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรอืทรัพย์สินอืน่แทนเงิน :  

กรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงิน และ
บริษทัจดัการได้รับมติพเิศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเปน็หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงนิได้  
 
10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด
ไว้แล้วได้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
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(1) บริษทัจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว  
  
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ   
  
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไม่ได้รับช าระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทจัดการ 
 
(2) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดัการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนั้นต่างจากราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึ้นไปและคิดเปน็อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง   
 
(3) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคนืหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึ้นไป และคิดเปน็อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุทีถู่กต้อง  
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจัดการจะด าเนนิการ
ดังต่อไปนี ้ 
  
(ก) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกนิ 10 วันท าการนับแตวั่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมคี าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้น
แต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  
(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มคี าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปดิเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทั่วไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
(ค) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนต์าม (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยพลัน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได้  
 
(ง) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดังกล่าว  
บริษทัจดัการกองทุนจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุนั้น โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าส่ังขาย
คืนก่อนหลัง  
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11. กำรไมข่ำยไม่รับซื้อคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมสั่ง :  

1. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคนืหรือค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รบัไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่า
กรณีดังต่อไปนี ้ 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกต ิ
 
(2)  เมื่อบริษทัจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดยได้รบัความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชนแ์ล้ว ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ  เว้นแตจ่ะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงาน 
     (2.1)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล 
     (2.2)  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเปน็ธรรมและเหมาะสม หรือ 
     (2.3)  มีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(3)  กองทุนรวมได้ลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมีนัยส าคัญ 
     (3.1)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปดิท าการซ้ือขายได้ตามปกต ิ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ี่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ 
แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
     (3.2)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี  
และท าให้ไม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
     (3.3)  มีเหตุทีท่ าให้กองทุนไม่ได้รับช าระเงนิจากหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สิน 
ที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจัดการกองทนุ  
และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเทจ็จรงิดังนี้ 
     (4.1)  บริษัทจัดการกองทนุรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
            (ก) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย 
 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            (ข)  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
            (ค)  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
      (4.2)  บรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
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ตนอันเนื่องมาจากการที่บริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทนุรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละการค้าหลักทรัพย์และการจดัจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

(6) อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน ข้อ 22.1.1 (5) 

บริษทัจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัท
จัดการปฏบิัตดิังต่อไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเปน็เหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผู้ลงทนุทั่วไปให้ทราบถงึการหยุดรบัค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือ 
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงานทราบ
โดยพลัน 
(3)  ในกรณีที่บรษิัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนหรือ 
หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) เกิน 1 วันท าการ  
ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมด าเนนิการดังนี้ ก่อนการเปดิรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน 
     (ก)  รายงานการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท า
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
     (ข)  แจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว 
ให้ทราบถึงการเปดิขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบ
ถึงการเปิดรบัค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 
ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่ขาย ไมร่ับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืนหรอืค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุที่ได้รบัมาแล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคนื หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการอาจหยดุ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
2. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค า
ส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการและสถานที่ติดตอ่ทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืทีใ่ช้ใน
การซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีค าส่ังซือ้หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุทราบโดยพลัน  

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
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เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจ าเปน็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษิัทจดัการจะหยดุรับค าส่ังซื้อ หรือค าส่ังขายคืน หรือค าส่ัง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปน็การช่ัวคราวตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซ่ึงไม่เกิน 20 
วันท าการติดต่อกัน  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
 
กองทุนมีขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถือหน่วยลงทนุของกองทุนไดต้้องไม่เกินหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี ้

(1)  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นบุคคลดังนี ้

(ก)  กองทุนดงันี ้

1.  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 

2.  กองทุนประกนัสังคม 

3.  กองทุนการออมแห่งชาต ิ

4.  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญแห่งชาติ 

5.  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

6.  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

7.  กองทุนอื่นใดที่ส านักงานพิจารณาว่ามีลักษณะท านองเดียวกับกองทุนตาม 1. ถึง 6. 

8.  กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม 1. ถึง 7. 

(ข)  นิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึง่ (1) (ก) ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษี
เงินไดน้ิติบคุคล 

(ค)  บุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเปน็การลงทุนในต่างประเทศของผู้
ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปดิเผยชื่อ (omnibus account) 

(ง)  บคุคลอื่นที่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
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(2)  กรณีที่เป็นการถือหน่วยลงทนุที่มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกนิหนึ่งป ี เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจากส านักงานเนื่องจากมีเหตุ
จ าเปน็และสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นส าคัญของกองทุน
รวมที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี ้

(2.1)  การถือหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ ต้องมิได้เป็นไปโดย
มุ่งแสวงหาประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่พึงไดร้ับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เปน็
ต้น  

(2.2)  มีกระบวนการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ถือเกินกว่า
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ซ่ึงอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 

13.2 การถือหน่วยลงทุนเกนิหนึง่ในสาม 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด  บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทนุรวมนั้น  และด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันั้นให้มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนนิการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันที  เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม
และหน้าทีข่องบริษทัจดัการ หรือประกาศอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต 
   
บริษทัจดัการจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือ
หน่วยลงทนุเกินอัตราดงักล่าว เปน็ต้น 
  
13.3 นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมผีลให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เข้าลักษณะเป็นการเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนทีม่ิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็น 
การโอนทางมรดก 
  
อนึ่ง บรษิัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่การถือหน่วยลงทุน
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
  
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทนุต้องตดิต่อบรษิัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียด 
ในใบส าคญัการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บรษิัทจัดการก าหนด 
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14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษทัจดัการมีนโยบายทีจ่ะไมจ่่ายเงินปนัผล แตจ่ะน าผลก าไรไปลงทุนต่อเพื่อใหเ้กิดรายได้เพิ่มขึ้น  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

ไม่ม ี 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทั้งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ  ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  
รายละเอียดเพิ่มเติม :    
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่ม ี 
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่ม ี 
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.70ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจดัตั้งกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการ
กองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียน เป็นตน้ 
ตามที่จ่ายจรงิ  
  
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ นอกเหนือจาก "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายป"ี ตามที่จ่ายจรงิ  
 
(3) ค่าอากรแสตมป์และค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผู้ช าระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจรงิ  
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(5) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทกุประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันความ
เสี่ยงในด้านอตัราแลกเปลี่ยน หรอืความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ เป็นต้น     
  
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทนุรวม ไม่
เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
(7) ค่าจัดท าหนงัสือช้ีชวน ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนงัสือช้ีชวน  
 
(8) ค่าจัดท าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(9) ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวหรือประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
 
(10) ค่าจดัเตรียมและจัดส่งรายงานต่างๆส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุน   
  
(11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุน เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการผิดนัดช าระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็น
หลักประกันการลงทนุ ฯลฯ อีกทัง้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึน้ตามกฎหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการฟ้องร้องบังคับ
คดีเพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวม เป็นต้น  
 
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :ไม่ม ี 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่ม ี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทุน : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ตามดุลพินิจของนายทะเบียนหนว่ยลงทุน  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่เกิน 50 บาทต่อรายการ (ส าหรับการออกใบหน่วยลงทุน)  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่ม ี 
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจรงิ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล (ถ้าม)ี เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่
ธนาคารพาณิชย์ก าหนด โดยตัดจา่ยจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเข้าบัญชีนั้นๆ  
  
(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงนิจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด (ถ้ามี) โดยตัดจ่าย
จากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุน   
  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน หรือสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรอืกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
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ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษทัจดัการจะแจ้งส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วัน  
 
15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

(1) การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ค านวณทุกวันท าการ โดยใช้มูลคา่ทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการ
จัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวัน เป็นฐานในการ
ค านวณ  และเรียกเก็บจากกองทนุเปน็รายเดือน 
 
(2) ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับกองทนุรวมตามข้อ 15.2.6. (1) ถึง (11) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามทีจ่า่ยจริง โดยบรษิัท
จัดการด้วยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มีสิทธิทีจ่ะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวในงวดเดียว 
หรือเฉลี่ยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชี
และวิธีปฏิบัตทิางการบัญชีที่รบัรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

(3) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่ก าหนดในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจาก
ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ” โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากผู้ถือหน่วยลงทุนเปน็เงนิสด โดยไม่หักจาก
มูลค่าของการท ารายการซ้ือ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือก าหนดวิธีการอื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ภาษี หรือความสะดวกของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันแล้ว  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใช้จ่าย :  

1. กรณีที่บริษทัจดัการได้ด าเนนิการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษทัจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดังกล่าว  ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัท
จัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุทุกแห่งของบรษิทัจัดการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) เป็นตน้ 
 
ทั้งนี้ การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบรษิัทจัดการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 
 
2. กรณีที่บริษทัจดัการจะด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อย
ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ และ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั
จัดการ และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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(2.1) ในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษทัจัดการจะเปดิเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้น 
 
(2.2) บริษทัจดัการอาจพิจารณาเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขึน้จากอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมไมเ่กินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
โดยในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการสามารถกระท าการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปนีับ
แต่วันที่บรษิัทจัดการประสงคจ์ะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
(ก)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกนิกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเปดิเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
 
(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะต้องได้รับมติพเิศษ 
 
ในการเปดิเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กับกรณีทีบ่ริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ 
 
3. บริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2(2.2) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนบัแต่วันเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
15.6. หมายเหตุ :  

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑแ์ละวธิีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
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2. บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซ้ือคนื
หน่วยลงทนุของกองทุนเปดิ ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 
 
(2.1.) ในกรณีที่กองทนุไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ กองทุนจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ 

(2.1.1.) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ 
 
(2.1.2.) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกส้ินวันส่งค าส่ังซื้อขายหนว่ยลงทุน ในกรณีราคา
ขายหน่วยลงทนุ จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นวันส่งค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทนุเป็นตัวค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ใน
กรณีราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุ ณ ส้ินวันส่งค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทนุนั้น เป็นตัวค านวณราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
   
(2.1.3.) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้ 

(ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยประกาศภายในวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

(ข) วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป 
   
(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 

(ง) วันทีป่รากฏเหตุการณ์ที่น่าเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดย
ประกาศในวันท าการถัดไป 

(2.1.4.) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป 
 
บริษทัจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจัดการไม่ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เมื่อมีเหตุทีบ่ริษทัจดัการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเวน้ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตดุังกล่าว 
  
(2.2.) ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในทรัพย์สินต่างประเทศ กองทนุจะค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
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(2.2.1.) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ ภายใน 2 วันท าการถัดไป 
  
(2.2.2.) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน  
2 วันท าการถัดไป ทั้งนี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  บรษิัทจัดการ
จะใช้ข้อมูลราคาปิดของหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ณ วันที่ค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวที่ได้จากระบบที่มี
การเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เปน็ต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับ
วันหยุดท าการของต่างประเทศ หรือเพราะเหตุอื่นใดทีค่วบคุมไม่ได้ ท าให้ไม่มีราคาของหลักทรัพยต์่างประเทศ บริษทั
จัดการจะพจิารณาใช้ราคาล่าสุดทีม่ีการเผยแพร่แทน อนึง่ บริษทัจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลง่ที่มา วันและเวลาของข้อมูล
อ้างอิงที่ใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ 
ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้  
 
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ  ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของหลักทรัพย์
และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท จะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบ Bloomberg โดยบรษิัทจัดการ
จะใช้ข้อมูลที่เวลาประมาณ 16.00 น. ของส้ินวันท าการที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใด และ/หรือแหล่งที่มาอื่นใดของอัตราแลกเปลี่ยน 
และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนของวันท าการอื่นใด และ/หรือ ณ เวลาอื่นใด ตามทีบ่ริษทัจดัการพิจาณาเห็นสมควรภายใตค้วาม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือประกาศสมาคม
บริษทัจดัการลงทุนที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
   
(2.2.3.) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้ 
   
(ก) วันท าการก่อนวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่ได้รบัการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยประกาศภายในวันท าการซ้ือ
ขายหน่วยลงทนุ 
   
(ข) วันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 
   
(ค) วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมก าหนดวันท า
การซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 
  
(ง) วันทีป่รากฏเหตุการณ์ที่น่าเช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดย
ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป 
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ทั้งนี้ ความในข้อ (ก) มใิห้น ามาใช้บังคบักับกองทนุรวมเปดิที่ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั 
   
(2.2.4.) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
โดยประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป  
 
บริษทัจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ หรือเหตุอื่นใดที่ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจัดการไม่ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั
ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เมื่อมีเหตุทีบ่ริษทัจดัการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเวน้ตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตดุังกล่าว  
 
การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ (2.1.3.) ข้อ (2.1.4.) ข้อ (2.2.3.) และข้อ (2.2.4.) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดังต่อไปนี้ 
   
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 (3) และต้องได้รบัการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
  
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เปน็ต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
 
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
หน่วยลงทนุใช้ซ้ือขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบัน บริษทัจัดการกองทุนจะจดั
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้ 
  
มูลค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันท าการที่
ค านวณนั้น  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีป่ระกาศข้างต้น ต้องได้รับ
การรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดไม่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวน
หน่วยลงทนุของกองทุนเปดิ บรษิัทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี้  
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(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม 
ตามหลักสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับ
มูลค่าหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4  
ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคารับซื้อคนืหนว่ยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เปน็ตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะน าผลประโยชนน์ั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด 
 
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ท าใหบ้รษิัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขายหน่วย
ลงทุน  และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 19. บริษัทจัดการจะไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดนี้ก็ได้ โดยจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการถัดจากวันที่ไม่สามารถค านวณและประกาศได้ 
   
บริษทัจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ ในกรณีทีเ่กิดเหตุการณ์ตามข้อ 19(3)  และเมื่อปรากฏเหตุ
ข้างต้น  บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทนุในต่างประเทศ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  และบรษิัทจัดการจะรายงานการหยุดค านวณมูลค่า
ดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนัน้ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันท า
การ  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปดิเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะประกาศโดยช่องทางอืน่
แทนการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ เช่น การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นทีเ่หมาะสม 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซ่ึงบริษทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน  
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตห่นึง่สตางคข์ึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง บริษทัจดัการจะจดัท าและส่ง
รายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้อง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง  
 
(3) สาเหตุทีท่ าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง  
  
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 
 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปน็ต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนบัแต่
วันที่บรษิัทจัดการพบว่าราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึ้นไป และคิดเปน็อัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลังนบัแตวั่นที่พบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทนุถูกต้อง และด าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันที่ราคาหนว่ยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่าง
จากราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่
ถูกต้อง  
 
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ้นภายในวันท าการถดัจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทนุนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วย
ลงทุนเสรจ็ส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บรษิัทจัดการส่ง
รายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
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(ง) การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทนุไมถู่กต้อง  
 
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจัดการ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือ่ให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวม ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ  
 และวัน เดือน ปทีี่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง  
ข้อมูลในรายงานตาม (1)     
  
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทนุหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนที่ไดซ้ื้อหรือขายคนืหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท า
การนับแต่วันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
 
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับ
แต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษทัจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทัจดัการจะปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษทัจดัการจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เปน็การขายหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเปน็จ านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้อง
ลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเปน็จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุที่
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบรษิทัจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปดิ เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
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ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
  
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษทัจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตัิดังนี้  
 
(ก) กรณีที่เปน็การขายหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหนว่ยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเปน็จ านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน  
  
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษทัจัดการจะจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วย
ลงทุนที่เหลืออยูน่ั้นและจ่ายเงินของบริษทัจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไมอ่าจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  
 
ในกรณีที่บรษิัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บรษิัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้้ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษทั
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทัจดัการเองแทนกองทุนก็ได้  
 
4. บริษทัจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทนุและผูข้าย
คืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  



ONE-UY6M  68 

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  
 
ช่ือ : บริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด  
 
17.2. ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 
17.3. ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่ม ี
 
17.4. ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  

ช่ือ : นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน  

ช่ือ : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท ์ 



ONE-UY6M  69 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบคุคลอืน่ที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 
 
18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปขีองกองทุนรวม :  
 
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที ่ เดือน  
 
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส านกังานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเปน็กองทุนรวม  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส านักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเปน็กองทนุ
รวม  
 
19. กำรขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร :  

19.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระท าโดยการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ซ่ึงจะด าเนินการโดยการจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุหรือการส่งหนงัสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรอืมติพิเศษมีจ านวนไม่
เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 บรษิัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนิั้น 
 
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือวิธีการจัดการให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข 
 
19.2 บริษทัจดัการจะด าเนินการขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามข้อ 19.1 ในกรณีการแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการดังต่อไปนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท าให้สิทธิทีผู่้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 

(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทนุหรอือัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน  

(4)  การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการค านวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วย
ลงทุน ซ่ึงได้รับการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึง่ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้
ปวง 
 
19.3 บริษทัจดัการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อก าหนดอืน่ในท านองเดียวกัน ให้กระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนนิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว 

(3)  การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 

(4)  การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หรือเปน็ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมหรือวิธีการจัดการตามข้อ 19.1 ถึง 19.3 ไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทนุทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไขหรือ
วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ให้เปน็ไปตามข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจัดการกองทนุรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก ำหนดอืน่ ๆ :  

20.1. การควบรวมกองทุน  
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ในการควบรวมกองทนุ บรษิัทจัดการสามารถกระท าได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทนุ 
(risk spectrum) เดียวกัน บรษิัทจดัการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทนุรวม
ดังกล่าว 
 
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทนุ 
(risk spectrum) แตกต่างกัน บรษิทัจัดการต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม
ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนด 
หรือจะก าหนดต่อไป 
   
20.2. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบ้ริการบุคคลอืน่ 
บริษทัจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ  อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทนุได ้ แต่ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  และ 
   
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เหน็ว่าบริษทัจดัการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนไดร้ับ
ผลประโยชนจ์ากบุคคลดงักล่าว (churning) 
   
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  บริษทัจดัการต้อง
กระท าด้วยความเปน็ธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนั้นด้วย 
   
ทั้งนี้ กรณีที่บริษทัจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
ผลประโยชนด์ังกล่าวไว้ในรอบปบีัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
     
20.3. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน  
กองทุนนี้มขี้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นแหง่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษทัจดัการ 

20.4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
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อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่น
บังคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดิหรือมีไว้กับFFI นั้น นอกจากนียัง้ปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”) 
 
กองทุนรวมและบรษิทัจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่นการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เปน็ต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคัญใน
สองกรณี คือ 
 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปและเงนิ
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดยFATCA ก าหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของFATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI 
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบรษิัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่
สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิใหบ้ริษทัจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชนข์องผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษทัจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องได้ บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้องกบั
การปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพยสิ์น และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ) 
จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนนิการดังนี ้
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(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปน็บคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก าหนด) ใหค้ ายินยอมบริษัทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงินปนัผลที่ได้รับ เป็น
ต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบรษิัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทนุน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรอืการแจ้งปรบัปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เปน็ต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี
ที่เปน็ลูกค้าสถาบันการเงนิ) ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วข้อง 
 
เพื่อเปน็การป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทนุหรือผู้ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ริษทัจดัการก าหนด บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดย
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ 
 
การด าเนินการตามที่บริษทัจดัการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือไดด้ าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปดิบัญชี 
(1) ไม่รับค าส่ังซื้อ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคนืเงนิลงทนุตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงนิปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนั้น ได้ เพื่อให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ต้องไมข่ัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการปอ้งกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนนิการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องข้างต้นการด าเนนิการดังกล่าวถือเป็นความ
จ าเปน็ และเปน็การรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมใิหบ้ริษทัจดัการและ
กองทุนมีการด าเนนิการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏบิัติบรษิัทจัดการจะเลือกด าเนนิการเฉพาะ
ผู้ถือหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเปน็พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด) เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บรษิัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ 
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ข้างต้น บรษิทัจัดการ(รวมถึงผู้ทีเ่กี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 

20.5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษทัจดัการ และ/หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจดัการในการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค้า 
(Customer Due Diligence: CDD) ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่
บริษทัจดัการ และ/หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากบริษทัจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายตา่งๆ  
 
ทั้งนี้ บรษิัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบรษิทัจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงบั และ/หรือยกเลิกการท า
ธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้ามที่เหน็สมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าในกรณีทีเ่กิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่หรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้ 
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ใหค้วามรว่มมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดใหแ้ก่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษทัจัดการ ตามทีบ่ริษทัจัดการก าหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรอืจัดสง่เอกสารหรือหลักฐาน
ใดให้แก่บริษทัจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอส าหรับการปฏิบัตติามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บรษิัทจัดการก าหนด  
(2) บริษทัจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทนุอาจมลีักษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเปน็การหลีกเลี่ยง
กฎหมายหรือขดัแย้งต่อกฎหมายต่างๆ  
(3) บริษทัจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทนุอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม  
ผู้ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ  
 
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมใหบ้รษิัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากบรษิัทจัดการเปดิเผยข้อมูล 
และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เชน่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาหนังสือเดนิทาง ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือ
หุ้นหนังสือมอบอ านาจ เปน็ต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคล
อื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  
 
ทั้งนี้ ค าว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้มีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทนุรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย 

20.6 การเปิดเผยข้อมูลรายการทรพัย์สินที่คาดว่าจะลงทุนหรือสัดสว่นการลงทุนในทรัพย์สิน 
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แหล่งที่มาข้อมูล : บลจ.วรรณ / Quotation ของผู้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที่ 7 พ.ย. 2561 
หมายเหตุ : 

• บริษทัจดัการอาจใช้ดุลยพินจิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทนุและหรือสัดส่วนการลงทุนได้ตอ่เมื่อเปน็การ
ด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ โดยไม่ท าใหค้วามเสี่ยงของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทนุและหรือสัดส่วนการลงทุนส าหรบัการซ้ือขาย
หน่วยลงทนุรอบถัดไป ซ่ึงจะประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษทัจดัการจะแจ้งวัน
ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนรอบถดัไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทนุครัง้
ล่าสุด โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ  สถานที่ติดต่อของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ  
ทั้งนี้ ก่อนรอบการซ้ือขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป บริษทัจดัการจะเปิดเผยรายช่ือทรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม โดยทรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุน
จะไม่ท าให้ความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั  
• ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รบัผลตอบแทนการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ก าหนดข้างต้น ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บรษิัทจัดการ
เห็นสมควร 
• กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออก
ตราสารส่งผลให้ไม่สามารถช าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่ก าหนด ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้ 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศก ำหนด :  

ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจัดการจะด าเนนิการเปลี่ยนให้บริษทั
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเหน็ชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
บริษทัจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่ีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษทัจดัการ บริษทั
จัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
22. มำตรกำรเยียวยำกรณีบรษิัทจัดกำรปฏบิัติไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นกำร
ทั่วไป :  

ในกรณีที่บรษิัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุนบรษิทัจัดการกองทุนรวมจะ
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แก่ไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชั่กช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบรษิัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บรษิทั
จัดการกองทุนรวมยินยอมใหน้ าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 
23. ผลบังคับของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัย
อ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่า
บริษทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามใน
ข้อผูกพันของผู้ดแูลผลประโยชนท์ี่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถอืว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทนุทั้งปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษทัจดัการกองทุนรวม  
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1. บริษัทจัดการ :  
 
ช่ือ : บริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ช้ัน 9, 24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  

One Asset Management Limited  
9th,24th Floor,Siam Piwat Tower Building 
989 Rama 1 Road, Pathumwan 
Bangkok 10330 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

บริษทัจดัการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้   
 
(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รบัอนุมตัิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างเคร่งครัด  
 
(2) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัตติามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบรษิัทจัดการ และน าทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
 
(4) จัดให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทุนและน าผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
 
(5) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 
(6) จัดท ารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทนุรวมเป็นรายวันและส่งให้ผูดู้แลผลประโยชนท์ุกวันท า
การนั้น  
 
(7) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปน็รายวันและส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกวันท าการนั้น  
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(8) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทนุ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
  
(9) จัดให้มีผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อก าหนดแห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี  

(10) จัดท ารายงานทุกรอบปบีัญชเีพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิ้นปีบญัชี 
หรือภายใน 4 เดือนนบัแต่วันส้ินปีบัญชี ในกรณีทีบ่ริษทัจัดการเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ (11) ตามปีปฏทิิน ทั้งนี้ 
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
บริษทัจดัการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง 
ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคนื ทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
  
(11) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปบีัญชี หรือของปีปฏทิิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ทั้งนี้ 
รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีที่บรษิัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บรษิัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าและส่ง
รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังส าหรบัปบีัญชีนั้น  
  
บริษทัจดัการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคนื ทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได้และจัดส าเนาให้เมื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 
(12) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืวิธีการจัดการตามหัวข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธีจัดการ"   
  
(13) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการทีไ่ด้รับอนุมัต ิ 
 
(14) ส่ังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
(15) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีโครงการ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการนี้ได้ยกเลิก  
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(16) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ เท่าทีจ่ าเปน็เพื่อรักษาผลประโยชนข์อง
ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(17) จัดท ารายงานโดยระบุช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทนุหรือไดห้ลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันทีห่ลักทรัพย์มีมูลค่าเกิน
อัตราที่ก าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพยน์ั้นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พรอ้มทั้งจดัท าส าเนาไว้ที่บริษทัจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 
(18) แต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(19) ด าเนนิการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
(20) ด าเนนิการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระท าการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชนข์องผู้ถือ 
หน่วยลงทนุ  
 
(21) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรือ่งดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตผุลและ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษทัจดัการ
อาจมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 
 
(22) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทนุตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือการหยุด
รับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
รายงานการเปิดรบัค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวม ณ วันท าการสุดท้าย
ก่อนวันรายงานนั้นให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปดิรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคนืหน่วย
ลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรบัค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้  
 
(23) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหีนังสือช้ีชวนที่เป็นปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  
 
(ก) จัดสง่และด าเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุจัดส่งหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูล
ส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบให้ผูท้ีส่นใจจะลงทนุ และจดัให้มหีนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดตอ่ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคนืทีใ่ช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพือ่ประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนไดต้ลอดเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทนุ  
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(ข) จัดท าหนังสือช้ีชวนใหมใ่หเ้ป็นปจัจุบันทุกรอบปีบัญชีและจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี  
  
(24) ช้ีแจงและด าเนินการให้ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ช้ีแจงข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรอืมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุหรือต่อ
การตัดสินใจในการลงทุนหรือตอ่การเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทนุรวม  
 
(25) ด าเนนิการยกเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"  
 
(26) ปฏบิัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงคข์องโครงการ และรกัษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(27) ปฏบิัตหิน้าที่และความรับผดิชอบอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และที ่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ที่ก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบริษทัจัดการ  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิัติให้
เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทนุรวมแล้ว  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทัจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทัจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพือ่ให้บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าทีต่่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทัจัดการกองทุนรวมราย
ใหม ่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ 
333 ถนนสีลม บางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2230-2971 
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
  
(1)  ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม รับเงนิตา่ง ๆ ที่กองทุนรวมจะพึงได้รบัจากการจัดตั้งและด าเนินงาน
ของกองทนุรวม เช่น เงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุน เงนิปนัผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพย์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรือเวนคนื
หลักทรัพย์ และเงนิอื่นใดของกองทุนรวม และน าเข้าไว้ในบัญชเีงนิฝากและ/หรือบัญชทีรัพย์สินของกองทุนรวม  
  
(2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่าง ๆ ซ่ึงเปน็ทรัพย์สินของกองทุนรวมตลอดจน
รับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ใหเ้ปน็ไปตามค าส่ังของบริษทัจดัการ เมื่อเหน็ว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว  
  
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงนิฝากของกองทุนรวม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามค าส่ังของบริษทัจดัการ  
   
(4) แจ้งและรายงานให้บริษทัจดัการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงิน
ปันผล และดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอืน่ใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุนรวม โดยทันททีี่ผูดู้แลผลประโยชน์ได้รบัข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง รับ หรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ตามค าส่ังของบรษิัทจัดการ  
  
(5) แจ้งและรายงานให้บริษทัจดัการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทีจ่ะต้องปดิโอน หรอืก าลังอยู่ในระหว่างท า
การปิดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ  
  
(6) จัดท ารายงาน ดงัต่อไปนี้   
  
(ก) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันท าการซ้ือขายและค านวณ
ดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้าม)ี  
 
(ข) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงนิลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ 
พร้อมทั้งค านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้าม)ี  
 
(ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซ้ือหลักทรัพย์และลูกหนีค้่าขายหลักทรัพย์   
  
(7) รับรองความถูกต้อง ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุ และ
จ านวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทีบ่ริษทัจดัการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรอง เมื่อเหน็ว่าถูกต้องแล้ว  
  
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในกรณีดังนี้  
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(ก) บริษทัจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มคี าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุจ าเปน็ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
  
(ข) บริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทนุตามค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรบั
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุน
รวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมี
เหตจุ าเปน็อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
  
(ค) บริษทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเปน็หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น  
   
(9) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดัการกองทุนรวมของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บรษิัทจัดการเป็นผูจ้ัดหาใน
การจัดท ารายงานทุกรอบปบีัญชี  และส่งให้บริษทัจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถดัจากวันสิ้นปบีญัชีนั้น  
  
(10) ดูแลให้บรษิัทจัดการปฏิบัตกิารให้เปน็ไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม ภายใต้ มาตรา 125  แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเครง่ครดั หากบรษิัทจัดการมไิด้ปฏบิัติตามให้แจง้บรษิัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่
บริษทัจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือไมป่ฏบิตัิหน้าทีต่ามมาตรา  125  
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  5  วัน 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  
  
(11)  ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีใหบ้ริษทัจดัการปฏบิัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบรษิัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุทั้งปวง หรือเมื่อได้รบัค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคับคดเีพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทนุรวมใหเ้รียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวม  
  
(12)  ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
  
(13)  ในกรณีที่มีการเลิกกองทนุรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะส้ินสุดเมือ่ผู้ช าระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชียังไม่ส้ินสุด ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้  
  
(ก)  รับฝากทรัพย์สินของกองทนุรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม   
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(ข)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏบิัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่ กองทุนรวม ผู้ดูแล
ผลประโยชนจ์ะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า  
  
(14)  รับรองผลการนับมติ ในกรณีที่มติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกนิร้อยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการ  
  
(15)  ปฏบิัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด โดยปฏบิัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทั้ง
ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
  
(16) ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการประสงค์ทีจ่ะลงทนุหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์
จะต้องจัดให้มีสถานทีเ่ก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุรวม เช่น ที่ศูนยร์ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือ
พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อท าหน้าที่เกบ็รกัษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตหิน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชนข์องผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นั้นจะเปน็ไปเพื่อประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อืน่ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า
หน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปดิเผยข้อมูลใหผู้้ถือหน่วยลงทนุทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดงักล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนนิการใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
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การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุมีเงื่อนไขดังนี้  
 
(1) ในกรณีที่บรษิัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(2) ในกรณีที่บรษิัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่ปฏบิัติตามหน้าที่และความรับผดิชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขในการจัดการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่น
ใดอันจะมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แกผู่้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ดงักล่าว 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลกิสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเปน็เวลาไม่
น้อยกว่า 90 วัน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากซ่ึงคดิเปน็จ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้ทั้งสิ้น เรียกร้องให้มกีารเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ น าข้อมูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอืน่ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน
รวมไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางที่กอ่หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการปฏบิัติตามอ านาจหน้าทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์บรษิัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ 
ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนข์าดคุณสมบัตใินการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะด าเนินการใหผู้้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันที่บริษทัจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทัจัดการ
จะแจง้การแก้ไขดังกล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้แก้ไข
เสร็จสิ้น ในกรณีทีผู่้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษทัจัดการจะด าเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้
แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษทัจดัการจะแตง่ตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน  
 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระท าได้ต่อเมือ่ได้รับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ 
333 ถนนสีลม บางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2230-2971 และที ่ 
บริษทัศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) และที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทย และที ่ 
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ  

 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
ที่อยู่ :  
บริษทั เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ช้ัน 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ช่ือ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
ที่อยู่ :  
บริษทั เอส พี ออดิท จ ากัด 
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ 
ช้ัน 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

ช่ือ : นางสาว ช่ืนตา ชมเมิน  
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ช้ัน 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

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

ช่ือ : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท ์ 
ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด  
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์  
ช้ัน 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรอง
ทั่วไป  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : บริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ช้ัน 9, 24  
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน :  

ช่ือ : บริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุน วรรณ จ ากัด  
ที่อยู่ : หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมไดท้ี่ www.one-asset.com 
 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืมีสิทธิ หน้าที่และความรับผดิชอบในโครงการดังต่อไปนี้  
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ก าหนดไว้
ในโครงการ  
 
(2) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย  
 
(3) แจกจ่ายหรือรบัเอกสารการส่ังซื้อ ค าส่ังซื้อ หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน   
 
(4) รับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุหรือช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 
(5) ยืนยันการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุน   
  
(6) ส่งมอบหรือรบัมอบใบหน่วยลงทุนหรือหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
(7) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
 
(8) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าทีข่อง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิได้รบัคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ ส าหรับการท าหน้าที่ของที่ปรึกษาการ
ลงทุนและมสิีทธิตามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาการลงทนุจะไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินการ
ของบรษิัทจัดการแตป่ระการใด โดยบริษทัจัดการมีอ านาจในการตดัสินใจแตเ่พียงผูเ้ดียวในการจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็น
การซ้ือขายหลักทรัพย์หรือการจัดการด้านอื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ทีป่รึกษาการลงทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าว  
 
อนึ่ง ที่ปรึกษาการลงทุนมหีน้าที่โดยสรุปดังนี้คือ  
 
(1) รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรอืความเหมาะสมในการลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย โดยจะท ารายงานสรุปเปน็ลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษทัจดัการทุกเดือน หรือเมื่อบริษัทจัดการร้องขอตาม
สมควร  
 
(2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทนุของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะท ารายงาน
สรุปเปน็ลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษัทจัดการทุกเดือน หรือเมื่อบริษทัจดัการร้องขอตามสมควร 
 
(3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และจ าแนกตามหมวดธุรกิจของทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
จะท ารายงานสรปุเปน็ลายลักษณ์อักษรส่งให้แก่บริษทัจดัการทุกเดอืน หรือเมื่อบริษทัจดัการร้องขอตามสมควร  
 
(4) รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ตามที่บรษิัทจัดการร้องขอตามสมควร  
 
(5) ที่ปรึกษาการลงทนุ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบคุคลอื่นใดทีท่ างานให้แก่ที่ปรึกษาการลงทุน จะต้องไม่ซ้ือหรอืขาย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทนุ  
 
(6) ที่ปรึกษาการลงทนุต้องเก็บรกัษาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทนุและข้อมูลอื่นๆที่ได้ล่วงรู้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ให้
บุคคลใดทราบ เว้นแตจ่ะเปน็การเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรือด้วยความยินยอมของบริษทัจดัการเพื่อประโยชนข์องผู้
ถือหน่วยลงทุน  
 
(7) ที่ปรึกษาการลงทนุต้องรบัผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่กระท าการตาม
หน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอืน่ใดที่ท างานให้แก่ทีป่รึกษาการ
ลงทุน  
 
(8) ที่ปรึกษาการลงทนุ และตัวแทนทีป่รึกษาการลงทนุจะไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จะมขีึ้นภายหลังอย่างเครง่ครดั 
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  
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บริษทัจดัการอาจท าการแต่งตั้งผูท้ี่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเปน็ทีป่รึกษาการลงทุนใหเ้ปน็ที่ปรึกษาการลงทุนของ
บริษทัจดัการเพื่อกองทุน เพื่อใหค้ าปรึกษาและค าแนะน าในด้านการลงทุนให้แก่บรษิัทจัดการ (ถ้ามี) เพื่อให้การลงทุนของ
กองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพิทักษ์ผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่ปรึกษาการลงทนุจะไม่มีอ านาจควบคุม
การด าเนินการของบริษทัจัดการแต่ประการใด และบริษทัจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายการเป็นทีป่รึกษาการลงทนุ  
 
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ที่ปรึกษากองทุนมีสิทธิได้รบัค่าธรรมเนียมทีป่รึกษากองทุนในอัตราตามที่ก าหนด  
 
อนึ่ง ที่ปรึกษากองทุนมหีน้าที่โดยสรุปดังนีค้ือ  
 
(1) ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับตราสารต่างประเทศที่กองทุนควรลงทุน โดยหารือร่วมกับบรษิัทจัดการ  
 
(2) น าเงินลงทุนของกองทนุทีบ่รษิัทจัดการฝากไว้ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไปลงทนุ ใน
หลักทรัพย์ ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง ประกาศ
ก าหนด ภายใต้การตัดสินใจของบริษทัจดัการ  
 
(3) จัดท ารายงานการลงทุนและรายงานเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่กองทนุไปลงทนุและส่งให้บรษิัทจัดการ และผู้ดูแล
ผลประโยชนท์ราบทุกวันท าการ โดยส่งข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และโทรสาร และ/หรอืวิธีการอื่นๆ ที่
เหมาะสม  
 
(4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ใหบ้ริษทัจดัการและผู้ดูแลผลประโยชนท์ราบทุกวันท าการ และในกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงมีนัยส าคัญ ทีป่รึกษากองทุนต้องแจ้งใหบ้ริษทัจดัการทราบถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง
ประเมนิสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป  
 
(5) แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนได้ไปลงทนุ ใหบ้ริษทัจดัการทราบ  
 
(6) ให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆ แก่บริษัทจัดการส าหรับการลงทนุในต่างประเทศ  
 
(7) ที่ปรึกษากองทุน พนักงาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอืน่ใดที่ท างานให้แก่ทีป่รึกษากองทุน จะตอ้งไม่ซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย์ของกองทนุ  
 
(8) ที่ปรึกษากองทุนต้องเก็บรักษาข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนและข้อมูลอื่นๆที่ได้ล่วงรู้เป็นความลับ และจะไมเ่ปิดเผย ให้
บุคคลใดทราบ เว้นแตจ่ะเปน็การเปิดเผยโดยอ านาจของกฎหมายหรือด้วยความยินยอมของบริษทัจดัการ เพื่อประโยชนข์อง
ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
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(9) ที่ปรึกษากองทุนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่กระท าการตาม
หน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษากองทุน พนักงาน ลูกจา้ง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดทีท่ างานให้แก่ทีป่รึกษา
กองทุน  
 
(10) ที่ปรึกษากองทนุ และตัวแทนที่ปรึกษากองทุนจะไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จะมขีึ้นภายหลังอย่างเครง่ครดั  
 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทนุ) :  

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

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
 
13.2. สิทธใินการรับเงินปันผล :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิในการรับเงนิปันผล เนื่องจากกองทนุไม่มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหนว่ยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. “เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจดัสรรและ 
การโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
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13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13 “เงื่อนไข
และข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ” ของโครงการจัดการกองทนุรวม 
 
13.5. สิทธใินการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรอืแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืแก้ไขวิธีจัดการ โดยเปน็ไปตามหัวข้อ "การขอมติของผู้
ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
ในกรณีที่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บรษิัทจัดการหรือบริษทัหลักทรัพย์ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปดิเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) ต้อง
ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงนิคนืเมือ่เลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจ่ะได้รบัหลักทรัพยห์รือเงนิคนืหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบรษิัทจัดการจะจัดให้มผีู้ช าระ
บัญชทีี่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปน็ผู้ช าระบัญชีโดยจะไดด้ าเนนิการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
โครงการ ช าระภาระหนี้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย ลงทุนเฉลี่ยตามจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายได้
แล้วทั้งหมดในขณะที่เลิกกองทุนรวม  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน เช่น รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน  
 
13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงัส่งใช้แก่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทนุของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงนิทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนดิต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนดินั้น ๆ ด้วย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

14.2.1. ในกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทนุส าหรับการเสนอขายครั้งแรก  
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้ 
  
(1) ภายหลังจากการเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผู้ส่ังซื้อทีไ่ด้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  
 
(2) ภายหลังจากที่มีการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเพิ่ม นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนรายใหม่เป็นผู้ถือ
หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งด าเนนิการให้มกีารส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อเป็น
การยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้สั่งซ้ือนั้นๆ ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณราคาขาย
หน่วยลงทนุ  
  
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่
วันถัดจากวันค านวณราคาขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดเป็นรายการที่เปน็
ปัจจุบนัและถูกต้อง  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กิน 4 คน ถือหนว่ยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิด
บัญชีกองทุนเปิดเปน็ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปนัผล (ถ้าม)ี  

(4) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องท าการทกัท้วงข้อผดิพลาดภายใน 7 
วันท าการนับตั้งแต่วนัถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนแทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้บรษิัทจัดการออกใบหน่วยลงทนุได้  
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อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ด้ร้องขอให้บริษทัจดัการออกใบหน่วยลงทนุแทนหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดตอ่บริษทัจดัการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทนุ
เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันท าการก่อนการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนด าเนินการโอน
หน่วยลงทนุจ านวนนั้นๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุเสียก่อน 

ทั้งนี้ บรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ให้กบัผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยนัการท ารายการซ้ือหรือขายคนืหรือสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน โดยผู้สั่งซ้ือ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรบัเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บรษิัทจัดการ ก าหนด และบรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ
ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม หรือเพื่อปกป้อง
ผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบคุคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหนว่ยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรพัย์สนิอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรบัช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทั้งทีเ่ป็นหลักประกันและมิใช่หลกัประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดงันี้   
  
16.1. กรณีที่บริษัทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 
 
16.1.1. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายทีม่ีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วันที่บริษทัจดัการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้  เว้นแต่บรษิัทจัดการได้ด าเนินการตาม 16.3 ก่อนแล้ว  
  
16.1.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บรษิัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับช าระหนีใ้น
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โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ในเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ บรษิัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชนจ์าก
ทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มคีา่ใช้จ่ายในการบรหิารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบรหิารทรัพย์สินนัน้ 
 
16.1.3. เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บรษิัทจัดการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิธิในเงนิได้สุทธินัน้ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัด
จากวันที่มีเงนิได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท า
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันทีบ่ริษทัจัดการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ
เฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น  
 
16.1.4. เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏบิัติตามความในข้อ 16.1.3. โดยอนุโลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจัดการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเปน็ศูนย์  
 
16.2.1. ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มใิช่หลักประกนัในแต่ละครัง้ บรษิัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะระบรุายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการ
รับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ รวมทั้งจะจัดให้มี
หรือจดัท าเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
 
(1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนดัช าระหนีเ้กิดขึ้น 
 
(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทีบ่ริษทัจัดการกองทุนรวมจดัท า ซ่ึงแสดงถึงพฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้ 
  
16.2.2. เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บรษิัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดงันี้   
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(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเปน็ทรัพย์สินของกองทนุรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทัจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษทัจดัการยังไม่
สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว  
 
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรัพย์สิน บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม  
16.3. ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เปน็ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืน่ที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ก็
ได ้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกลา่ว จะไม่น าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  
  
เงื่อนไขเพิ่มเติม :   
ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครั้งตาม 16.1.3. หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นได้ว่า เงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้รับจาก
การรับช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจน าเงินได้สุทธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้รบัจากการรับช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไมคุ่้มกับภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงนิ
คืน บรษิัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้  
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิัทจัดการ 
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(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนไมเ่ปน็ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทนุรายใหญ ่หรือผู้มเีงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบริษทัจดัการ  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้้องได้รบัมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จัดการกองทุนรวมได้ด าเนนิการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอันเปน็การขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตัิใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุที่ก าหนดไว้
ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนี้แลว้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมตเิสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั :  
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การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ของข้อผูกพันที่เปน็ไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมสีาระส าคัญที่เปน็ไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอืว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเตมินั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รบัมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเปน็หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกนัในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่้ดูแลผลประโยชนเ์หน็ว่ากระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมือ่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เปน็การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบัมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ าเปน็หรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 
 
ต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษทัจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
พร้อมทั้งประทบัตราบรษิัท (ถ้ามี) บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มีข้อผูกพันเปดิเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของ
บริษทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทั้งจัดส่งสรปุการแก้ไขเพิม่เติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปขีองกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บรษิัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบตัินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทนุ บริษทัจัดการกองทุนรวมจะ
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แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชั่กช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบรษิัทจัดการกองทนุรวมและผู้ลงทนุ บริษทั
จัดการกองทุนรวมยินยอมใหน้ าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าหน่วยลงทนุเปน็จ านวนดังนี้   

    (1) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด หรือ 
 
    (2) มูลค่าหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ล้วทั้งหมดโดยค านวณตามมูลคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 100 ล้าน
บาทในวันท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนนัน้  
  
    (3) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทนุสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เปน็การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทนุรวมหนว่ยลงทุน กองทุนรวมฟีด
เดอร์ กองทนุรวมดัชนี และกองทนุรวมอีทีเอฟ  
 
     (4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวน
เกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมหน่วยลงทนุ กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี และกองทนุรวมอีทีเอฟ 
  
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (3) และ (4) มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทนุรวมที่บริษทัจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไมเ่ปน็ประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ขายคืนนั้น 
 
(5) เมื่อปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่รษิัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 22.1.1 (3) และ (4) และการเลิกกองทุนรวมจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่
เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทนุรวมหน่วยลงทนุ กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี และ
กองทุนรวมอีทเีอฟ 
  
22.1.2 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษทัจดัการเลิกกองทุน ในกรณีทีบ่รษิัทจัดการกระท าหรืองดเว้นกระท า
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
22.1.3 เมื่อได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ  
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 22.1.4 ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจัดการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไป หากปรากฏว่า บุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น  เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
  
22.1.5 เมื่อส านักงานมีค าส่ังเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือเมื่อ
ส านักงานมีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 
  
22.1.6 . ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและด าเนินการตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการต่อไป 
 
22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า  
(ก) ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุตั้งแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเปน็
หนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 นับแตวั่นที่ปรากฏเหตุตามข้อ 
22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. 
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้้ถือ
หน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 
   
(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 นับแต่วันที่
ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1. ถึงข้อ 22.1.6. และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลิกกองทุน
เปิดนั้น   

22.2.2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตคุรบก าหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุน
ล่วงหน้า บริษทัจดัการจะด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี้ 
   
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งใหต้ลาดหลักทรัพย์ทราบใน
กรณีที่หน่วยลงทนุของกองทุนนัน้เปน็หลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 วันท าการ และ 
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(ข) ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทัจัดการกองทุนรวมหรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทนุทุกแหง่ของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นตน้ 

(ค) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถามให้เสรจ็ส้ินก่อนวันเลิกกองทนุ 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทนุ :  

บริษทัจดัการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมทั้งท า
การอย่างอื่นตามแต่จ าเปน็เพื่อช าระบัญชีกองทนุใหเ้สร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
 
ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ช าระ
บัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 
เมื่อได้ช าระบัญชีเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเปน็กรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ทั้งนี้ การช าระบัญชีของกองทุนรวมจะเปน็ไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนด หรือจะก าหนดต่อไป  
 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจัดการกองทุนรวม ถือ
เป็นสว่นหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษทัจดัการกองทุนรวม  
 


