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 ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทนุและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร แอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั    

  

ค าจ ากดัความ / ค านยิาม :  

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร แอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั    

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ  กองทนุเปิดภัทร แอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั    

หน่วยลงทนุ หมายถงึ  หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร แอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั 

บรษัิทจัดการ หมายถงึ  บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ  บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณีของกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน หมายถงึ บรษัิททีม่หีลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้

ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย ์  หมายถงึ  ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วนัท าการ หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วนัท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 

หมายถงึ วนัท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นวนัท าการ

ปกตขิองบรษัิทจัดการและของกองทนุรวมทีก่องทนุลงทนุ วนัท าการของ

ประเทศทีก่องทนุลงทนุ และวันท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ

ในตา่งประเทศ และรวมถงึสถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขาย

หลกัทรัพย ์

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย   

คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลกัทรัพยข์องกจิการเป็นการทั่วไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ตอ้ง 

ปฏบิตัติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอื 

หลกัทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งโดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ี

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีูลคา่เทา่กบัสว่นตา่งของ

ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่ 

หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ 

กจิการ หมายถงึ บรษัิททีม่หีลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลกัทรัพย์
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ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชน จ ากัด 

กลุม่กจิการ หมายถงึ บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชี

ก าหนดเกีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม 

สถาบนัการเงนิตามกฎหมาย

ไทย 

หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื หมายถงึ สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(investment grade)   

หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีแ่ตล่ะสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน ก าหนดวา่เป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีผู่ล้งทนุ

สามารถลงทนุได ้ซึง่เป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืครัง้ลา่สดุทีไ่ดรั้บการจัด

อนัดบัโดยสถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ  

เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิ กองทนุจะใช ้(1) อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา  

โดยในกรณีทีผู่อ้อกหรอืคูส่ญัญาเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

ใหห้มายความรวมถงึอนัดบัความน่าเชือ่ถอืสนับสนุน (support credit) ซึง่

สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืประเมนิจากแนวโนม้ทีธ่นาคารดงักลา่วจะ

ไดรั้บการสนับสนุนทางการเงนิจากรัฐบาลเมือ่มกีรณีจ าเป็น หรอื (2) อนัดบั

ความน่าเชือ่ถอืของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิ และ

พัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ผูกพัน หมายถงึ ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภัทร แอ็กทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั    

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  PHATRA ACTIVE FIXED INCOME FUND 

1.3. ชือ่ยอ่ :   PHATRA ACT FIXED 

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

 



 
 

กองทนุเปิดภัทร แอก็ทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั  (PHATRA ACT FIXED)             หนา้ 3 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 

1.7. อายโุครงการ : - ปี - เดอืน - วนั  

 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ):  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการ ในกรณีทีก่องทนุระดมเงนิลงทนุจากการเสนอขายหน่วยลงทนุได ้

ไมเ่พยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุรวม หรอืไมส่ามารถระดมทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่ม่สามารถลงทนุได ้

ตามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม หรอืตราสารใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรอื

นโยบายการลงทุนของโครงการ และ/หรือเมือ่พจิารณาแลว้เห็นว่าเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

และ/หรอืกรณีทีม่เีหตปัุจจัยอืน่ใด เชน่ มคีวามผันผวนในเรือ่งอัตราแลกเปลีย่นหรอืผลตอบแทนจากการลงทนุ 

หรอืเศรษฐกจิและการเงนิ เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะคนืเงนิใหก้ับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการเมือ่มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตาม

มูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้ม่สามารถลงทนุ และ/หรือ

บรหิารจัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุไดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว้า่เพือ่

เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

 

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่

เสนอขาย :  

 

2.1.  จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 15,000,000,000.00 บาท  

 

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุ

ของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุ

เกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวน

เงนิทนุของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และ

ด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้

แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 1,500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1,000.00 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 100 บาท 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 10 หน่วย 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

เงือ่นไขเพิม่เตมิขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.8 ขอ้ 2.9 ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงมูลคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้แรก มูลคา่ขัน้ต า่ของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป 

มูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุน/จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าใน

อนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท

จัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน กอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว ณ ส านักงาน

ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทุกแห่ง รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ

จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอื

ในบญัชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนด

ไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกของการลงทนุระยะปานกลางถงึระยะยาวของของนติบิคุคลและประชาชนทั่วไป ทีต่อ้งการโอกาสรับ

ผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจัดการ โดยน าเงนิลงทนุทีร่ะดมไดไ้ปลงทนุในตราสารหนี้

ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามนโยบายการลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 

 

3.2. ชนดิกองทนุรวม :  ลงทนุโดยตรง 

 

3.3. ประเภทกองทนุรวม :  ทัว่ไป  

 

3.4. นโยบายการลงทนุ :  ตราสารแหง่หนี้ 

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) : ลงทนุ  

 

3.8. ลกัษณะพเิศษ :   

-   

3.9. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทนุลงทนุในตราสารทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาท ิ ตั๋วเงนิคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ ตราสาร

รัฐวสิาหกจิ และ/หรอืตราสารอืน่ใดทีก่ระทรวงการคลังเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล หรอืผูค้ ้าประกัน รวมทัง้ลงทนุใน

ตราสารหนีท้ีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยห์รอืบรษัิทเอกชน และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอื 

การหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่ก าหนดในขอ้ 3.12 หรือตามทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้กองทนุจะน าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศไม่เกนิรอ้ย

ละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

กองทุนจะเขา้ท าสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บังคับ และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ทศิทางราคาตราสาร/หลักทรัพย ์อัตราดอกเบีย้ สภาวะอัตราแลกเปลีย่นและคา่ใชจ้่ายในการป้องกันความเสีย่ง เป็น
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ตน้ เพือ่ใหส้ามารถสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุไดเ้พิม่ขึน้ และ/หรอืลดคา่ใชจ้่ายของกองทนุ เชน่ ในบางขณะ

ผูจั้ดการกองทนุอาจปรับลดสดัสว่นการลงทนุในตราสาร/หลักทรัพย ์ และเพิม่การลงทนุในสญัญาชือ้ขายล่วงหนา้ที่

อา้งองิกบัตราสาร/หลกัทรัพยนั์น้ เพือ่เป็นการลดตน้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุของกองทนุ เป็นตน้ ดังนัน้ จงึท าให ้

กองทนุนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุโดยทั่วไป จงึเหมาะกับผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนสงู และรับความเสีย่งได ้

สงูกว่าผูล้งทุนทั่วไป และกองทุนจะท าการป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นในสัดสว่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

ของจ านวนเงนิทีล่งทนุในตา่งประเทศ   

 

ทัง้นี้ กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาสวอป ซึง่มอีัตราดอกเบีย้เป็นสนิทรัพยอ์า้งองิ (Interest Rate Swap) กับธนาคาร

พาณิชย ์รวมทัง้ กองทุนอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซือ้คนื หรอื ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์และอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 

(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไดรั้บอันดับความน่าเชือ่ถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) โดยจะด ารงสดัสว่นให ้

เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

 

3.10. การลงทนุในตา่งประเทศ : ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น  

วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ หรอื ไมเ่กนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  

 

3.11. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

3.12. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.12.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่างหนึง่หรอืหลาย

อย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทนุประกาศก าหนดดังตอ่ไปนี้ รวมถงึการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผล

โดยวธิอีืน่อยา่งใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ

จะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผันใหก้องทนุรวมสามารถลงทนุไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย 

 

3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ไดแ้ก ่หลักทรัพย ์ตราสาร หรอืสญัญาทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อกหรือ

คูส่ญัญาทีเ่ป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ตราสารแหง่หนีท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก ไดแ้ก ่   

(1.1) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั   

(1.2) ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีบ่รษัิทหลักทรัพยท์ีป่ระกอบธุรกจิประเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย์
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เป็นผูอ้อก ซึง่ก าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น   

(1.3) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู อายุไม่เกนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นอันดับความน่าเชือ่ถอื

ของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอันดับความน่าเชือ่ถือที่ไดม้าจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะสัน้ (Short-term 

Rating) ดว้ย หรอื   

(ข) อันดับความน่าเชือ่ถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ทัง้นี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถือภายใตช้ือ่ 

Standard & Poor หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอื TRIS Rating หรอืสถาบันอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิม่เตมิ 

  

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ไดแ้ก ่   

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัไดแ้ก ่  

(ก) ตัว๋เงนิคลงั   

(ข) พันธบตัรรัฐบาล หรอืพันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย   

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ศกุกู หุน้กู ้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอื

กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั   

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันไดแ้ก่ ตราสารทีม่ีรูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลต่าง 

ประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่าง

ประเทศ เป็น ผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 ดว้ย   

(2.3) ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้ซึง่หมายถงึ พันธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ศกุกู หรอืหุน้กูท้ีไ่ม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลง 

สภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์ ทีส่ านักงานอนุญาตใหเ้สนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจ ากัด หรือทีอ่อกภายใต ้    

ขอ้ผูกพันทีก่ าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรอืทีน่ิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก หรือที่

เป็นหลกัทรัพยท์ีอ่อกใหมซ่ึง่ผูอ้อกหลกัทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดตอ่ผูถ้อืหุน้โดยไดรั้บช าระ

ราคาเต็มมูลคา่ทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้อ้งมลีักษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 ดว้ย  

(2.4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทยทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นพันธบัตร หรอืหุน้กูท้ี่

ไมใ่ชหุ่น้กูอ้นุพันธ ์  

(2.5) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ศกุกู หุน้กู ้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีเ่สนอขายในตา่งประเทศโดยม ี 

ผูอ้อกเป็นนิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี้ หุน้กูด้ังกล่าวไม่รวมถงึหุ น้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ ์ 

(2.6) หน่วยลงทนุหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ หรอืของกองทนุรวมอืน่

ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่ านักงานก าหนดหรือใหค้วาม

เห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้   

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื ทัง้นี้ บริษัทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด    

(2.8) ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) 

(2.3) (2.4) หรอื (2.6) ทัง้นี ้บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด   

 

ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.12.1.1 (1) และ (2) เป็นตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน 
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ผลตอบแทนนัน้ตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้   

 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบคุคลทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.12.1.1 (1) และ (2) ตอ้งเป็นการรับรอง

ตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บีย้โดยไม่มขีอ้ก าหนดลบลา้งหรอืจ ากัดความรับผดิของ  

ผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข    

 

เงือ่นไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งมลีักษณะดังตอ่ไปนี้  

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย   

(2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบุคคลทั่วไปวา่พรอ้มจะเสนอ

ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกลา่ว ตามจ านวนและวธิกีารทีส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ 

โดยไดส้ง่ส าเนาราคาแกส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้และ   

(3) เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้   

(ก) ในกรณีทีเ่ป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสาร

หรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดังกล่าวเป็น

รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุน

ได ้(Investment Grade) เทา่นัน้   

(ข) ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยู่ในอันดับ

ทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

(ค) ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดังกลา่ว

ไม่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

ตราสารนั้นตอ้งมบีรษัิทจัดการไม่ต ่ากว่าสามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนภายใตก้าร

จัดการ   

 

3.12.1.2 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ไดแ้ก ่   

 (1) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ตอ้งมลีักษณะตามทีร่ะบุในขอ้ (1) และ (2) ในเงือ่นไขในทา้ยขอ้ 

3.12.1.1 ทัง้นี ้ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ตอ้งมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้   

(ก) เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรือ  

(ข) เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่บีรษัิทจัดการไม่ต ่ากว่าสามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน

ภายใตก้ารจัดการ   

ในกรณีทีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค ้าประกัน การค ้าประกันดังกล่าวตอ้งเป็นการค ้าประกันตน้เงินและ

ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข   

 

(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในตา่งประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี้ ในกรณีที่

หุน้กูแ้ปลงสภาพดังกลา่วเป็นตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ ตราสารนัน้ตอ้งมลีักษณะเชน่เดยีวกับตราสาร

ดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพื่อ

นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์  
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นอกจากนี ้ในการลงทนุในตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุนัน้ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้   

(ก) บรษัิทจัดการไดร้ะบหุลกัเกณฑต์าม (ข) และ (ค) ไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  

(ข) ในขณะทีล่งทุนหรือไดม้า มูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุน้ทีร่องรับหุน้กู ้

แปลงสภาพนัน้   

(ค) ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธแิปลงสภาพ ใหบ้รษัิทจัดการขายหุน้ทีไ่ดรั้บจากการแปลงสภาพนัน้ภายใน 30 วันนับแต่

วนัทีไ่ดหุ้น้ดงักลา่วมา   

การใชส้ทิธแิปลงสภาพตาม (ค) หมายความวา่ การแปลงสภาพแห่งสทิธใินหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ ไม่วา่การแปลง

สภาพดงักลา่วจะเกดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหรอืเกดิจากขอ้ก าหนดบงัคับการแปลงสภาพ   

 

3.12.1.3 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืในสถาบนัการเงนิตา่งประเทศ   

 

3.12.1.4 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management) 

ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาได ้ตอ้ง

มสีนิคา้หรอืตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี ้  

(1) อตัราดอกเบีย้ 

(2) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยการเขา้คูส่ญัญาตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (hedge) เทา่นัน้ 

(3) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ของตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(4) สนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3.12.1.5 ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหก้ารจัดการกองทนุเบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงคห์รอืนโยบาย

การลงทนุของกองทนุนัน้ และตอ้งไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่การลงทนุ 

(2) ตราสารดงักลา่วมกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับสนิคา้หรอืตวัแปรทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ในกรณีทีก่ารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดังกลา่วจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ ทรัพยส์นิดังกล่าวตอ้ง

เป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้  

  

การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ให ้

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานตอ่เมือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหนึง่ (1) และ (3)   

(1) หุน้กูอ้นุพันธท์ีม่ลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 

(2) ตราสารทีอ่อกโดยสถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)  ทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ตราสารดังกลา่วจัดท าขึน้ในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.12.1.1 (1) หรอืขอ้ 3.12.1.1 (2.1) (2.2) (2.3) 

หรอื (2.4) 

(ข)  ตราสารดังกลา่วตอ้งอา้งองิกับราคาหุน้ ราคาเฉลีย่ของกลุม่หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามขอ้ 3.12.1.1 ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย ์ดัชนีกลุ่มสนิคา้

โภคภัณฑ ์อัตราดอกเบีย้ อันดับความน่าเชือ่ถอืหรือเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือของผู ้
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ออกตราสารดังกล่าว และดัชนีเงนิเฟ้อ ทัง้นี้ ในกรณีของดัชนี ตอ้งมลีักษณะตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด 

(ค)  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสารกอ่นครบอายุตราสาร (callable) 

บรษัิทจัดการไดเ้ปิดเผยความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งแกผู่ล้งทุน ลกูคา้ หรอืคณะกรรมการกองทนุ แลว้แตก่รณี ก่อนท าการ

ลงทนุ 

 

3.12.1.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรัพย ์(REITs)   

 

3.12.1.7 ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ 3.12.1.1 – 3.12.1.6 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

3.12.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในตา่งประเทศ : 

  

ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง 

ดั ง ต่ อ ไปนี้  เ พื่ อ เ ป็ น ท รั พ ย์ สิน ข อ ง กอ งทุ น ได ้ โ ด ยก ร อบป ร ะ เ ทศที่ ล งทุ น ต ้อ ง มี คุณสมบั ติ  ดั ง นี ้ 

(1) มกีารเสนอขายในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืประเทศทีม่ตีลาดหลักทรัพย์

เป็นสมาชกิของ WFE   

(2) การลงทนุนัน้ตอ้งไมท่ าใหก้ารจัดการกองทนุเบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงค ์หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุและ

ไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ   

(3) บริษัทจัดการตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตได ้  

(4) มขีอ้มลูทางดา้นราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยเป็นราคาทีน่่าเชือ่ถอื อา้งองิได ้และสอดคลอ้งตามหลักวชิาการ

อนัเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล   

(5) มกีารคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทนุ (investor protection) ทีถ่อืไดว้า่เทยีบเทา่กับการลงทนุในหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัในประเทศไทย   

(6) มลีกัษณะอืน่ใดทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

  

ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง

ดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้  

 

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี้ตา่งประเทศ ไดแ้ก ่หลักทรัพยห์รือตราสารทีอ่อกโดยบุคคลตา่งประเทศและเสนอขายใน

ตา่งประเทศ   

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัไดแ้ก ่  

(ก) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรอืองคก์าร

ระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน ซึง่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับ   

ทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)   

(ข) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน ซึง่มอีันดับความ
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น่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)   

 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัไดแ้ก ่ 

(ก) ตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยนิตบิุคคลต่างประเทศซึง่มอีันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) และไดรั้บการคดัเลอืกใหใ้ชใ้นการค านวณดชันตีราสารแห่งหนี้ทีไ่ดรั้บการยอมรับจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็น

ภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย 

(ข) ตราสารหนี้ทีอ่อกโดยนิตบิุคคลต่างประเทศ ทีม่อีายุตราสารคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี นับแต่วันทีล่งทุนซึง่นิตบิุคคล

ดังกล่าวมอีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับตราสารแห่งหนี้

ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย 

ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึง่เป็นตราสารดอ้ยสทิธเิพื่อนับเป็นเงนิกองทุนต่างประเทศ ตราสาร

ดังกลา่วตอ้งมลีักษณะเชน่เดยีวกับตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

วา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณิชย ์  

 

(3) ตราสารแห่งหนี้อืน่ อันไดแ้ก ่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีเ่ป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ หรอืของ

กองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่ านักงานก าหนด

หรอืใหค้วามเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขอ้ 3.12.2.2   

 

(4) ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในนามกองทุนได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 

3.12.2.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เท่านั้น                  

ทีน่อกเหนอืจากขอ้ 3.12.2.1 (3) ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้   

(1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็น

สมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE)   

(2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทุนเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทรัพยส์นิที่

กองทุนอาจลงทุนหรือมไีวไ้ด ้เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายการลงทุนในทองค า

โดยตรง   

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุหรอืมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) หน่วยลงทนุที่

จะลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั ้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทั่วไปเช่นกัน  

(4) ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

  

3.12.2.3 เงนิฝากในสถาบันการเงนิ โดยสถาบันการเงนิดังกล่าวตัง้อยู่ในประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่

ทรัพยส์นิตา่งประเทศ รวมถงึการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) ใน

ต่างประเทศ ทัง้นี้ การมีไวซ้ ึง่เงนิฝากหรือตราสาร ดังกล่าวตอ้งมวีัตถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวก หรือป้องกัน

ปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของกองทุน เช่น ส ารองเงนิไวส้ าหรับการด าเนินงานรอการลงทุน หรือเพื่อ

ช าระคา่ใชจ้่าย หรอืเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้ หรอืกรณีอืน่ใดตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบหรือผ่อนผัน

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.12.2.4 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิในตา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุ   

 

3.12.2.5 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (efficient portfolio management) 

ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการเขา้เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บรษัิทจัดการ

อาจเขา้เป็นคูส่ญัญา บรษัิทจัดการอาจเขา้เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท าในศนูยส์ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และ/

หรอื กระท านอกศนูยส์ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได ้(OTC) หากคูส่ญัญาเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(ก.) สถาบนัการเงนิหรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้จากส านักงาน 

(ข.) นติบิคุคลตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายล่วงหนา้ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็น

สมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิ

ของ World Federations of Exchange (WFE) และตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade) เทา่นัน้ 

(ค.) สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(investment 

grade)  

(ง.) นติบิคุคลอืน่ทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

  

ทัง้นี ้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาได ้ตอ้งมสีนิคา้หรอืตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) อตัราดอกเบีย้ 

(2) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยการเขา้คูส่ญัญาตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (hedge) เทา่นัน้ 

(3) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ของตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(4) สนิคา้หรอืตัวแปรอืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3.12.2.6 ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหก้ารจัดการกองทนุเบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงคห์รอืนโยบาย

การลงทนุของกองทนุนัน้ และตอ้งไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่การลงทนุ 

(2) ตราสารดงักลา่วมกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับสนิคา้หรอืตวัแปรทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) ในกรณีทีก่ารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดังกลา่วจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ ทรัพยส์นิดังกล่าวตอ้ง

เป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้  

  

การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ให ้

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานตอ่เมือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหนึง่ (1) และ (3)   

(1) หุน้กูอ้นุพันธท์ีม่ลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 โดยอนุโลม 

(2) ตราสารทีอ่อกโดยสถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)  ทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  ตราสารดังกลา่วจัดท าขึน้ในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.12.1.1 (1) หรอืขอ้ 3.12.1.1 (2.1) (2.2) (2.3) 

หรอื (2.4) 

(ข)  ตราสารดังกลา่วตอ้งอา้งองิกับราคาหุน้ ราคาเฉลีย่ของกลุม่หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ  ตราสารแห่งหนี้ตา่งประเทศ ดัชนีกลุม่หลักทรัพย ์ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์อัตรา

ดอกเบีย้ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนีข้องตราสารแหง่หนี้หรอืของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว 

และดชันเีงนิเฟ้อ ทัง้นี ้ในกรณีของดชัน ีตอ้งมลีกัษณะตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ค)  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสารกอ่นครบอายุตราสาร (callable) 

บรษัิทจัดการไดเ้ปิดเผยความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งแกผู่ล้งทุน ลกูคา้ หรอืคณะกรรมการกองทนุ แลว้แตก่รณี ก่อนท าการ

ลงทนุ 

 

3.12.2.7 ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับขอ้ 3.12.2.1 – 3.12.2.6 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

รวมถงึ ประเภทหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ในต่างประเทศทีก่องทนุสามารถลงทนุ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้

เทยีบเทา่กบัประเภททรัพยส์นิในประเทศ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในประกาศที ่กลต. น. (ว) 31/2550 

ลงวนัที ่13 กรกฎาคม 2550 เรือ่ง การผอ่นคลายหลกัเกณฑก์ารลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

 

3.13. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

  

3.13.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ในประเทศ :  

 

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ

รวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังตอ่ไปนี้ ใน

กรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให ้

เป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย   

 

3.13.1.1 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี้ เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยไม่จ ากัด

อตัราสว่น  

(1)   ตราสารภาครัฐไทย  ตามขอ้ 3.12.1.1 (2) (2.1)   

(2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.1.1 (2) (2.2) ทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในสองอันดับแรก  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ (2) เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหนา้ซึง่

ระบเุวลาแน่นอน      

 

3.13.1.2 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.13.1.1 (2) เพือ่เป็น 

ทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 35 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ตรา

สารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซึง่ระบุเวลา

แน่นอน (auto redemption) 

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์นิทุกประเภททีผู่อ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ัญญา

รายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่

ทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย    

  

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้

ดังต่อไปนี้ ทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงนิทุนรายใด เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย         

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้

เมือ่ค านวณเฉพาะธนาคารหรอืบรษัิทเงนิทนุรายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามขอ้ 3.12.1.1 แตไ่มร่วมถงึตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ  

(2) ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตามขอ้ 3.12.1.2 แตไ่มร่วมถงึตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ  

(3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามขอ้ 3.12.1.3 

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.12.1.4 

(5) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ตามขอ้ 3.12.1.5 

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บมูลค่าของทรัพย์สนิทีก่องทุนลงทุนหรือมไีว ้ตามขอ้ 3.13.1.5 (1) ที่

ธนาคารหรอื บรษัิทเงนิทนุดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคูส่ัญญา ซึง่

กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอัตราสว่นดงักลา่ว   

 

ในกรณีทีก่องทนุรวมมเีงนิฝากในนติบิคุคลขา้งตน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม มใิหนั้บมูลคา่

ของเงนิฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นนี ้  

 

3.13.1.4 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี้ ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล   

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะ    

ผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนี้ในประเทศตามขอ้ 3.12.1.1 หรอื ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตามขอ้3.12.1.2 ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื

อยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้   

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ/หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์

(REITs)  ตามขอ้ 3.12.1.6   

(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.12.1.4 ทีคู่ส่ญัญามอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(4) ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ตามขอ้ 3.12.1.5 ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้  

 

ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มใิหห้มายความรวมถงึหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีถู่กจัดใหเ้ป็นตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 

3.12.1.1 (2.6)    
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การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึง่ ใหนั้บมูลค่าของทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่และทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.1.5 (1) ที่

บคุคลดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมี

ไวร้วมในอตัราสว่นดงักลา่วดว้ย    

 

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอืน่นอกเหนือจากกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 

3.13.1.3 และขอ้ 3.13.1.4 เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง              

ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู ้

ค ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(2) การลงทนุในหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทุกบุคคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล      

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ    

  

3.13.1.6 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก

หลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ของกลุม่กจิการนัน้ ไม่เกนิ

อตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่   

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ   

(2) อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับรอ้ยละ 10

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วตอ้งเป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้    

 

3.13.1.7 การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทในกลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่ายหรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิ

ของกองทนุ หากทรัพยส์นิดังกลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษัิท

จัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมื่อค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือ

คูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิผลรวมของน ้าหนักของทรัพยส์นิดังกลา่วในตัวชีว้ัดรวมกับรอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ ทัง้นี้ แทนอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 หรอื ขอ้ 3.13.1.5 แลว้แต่

กรณีก็ได ้   

 

3.13.1.8 บรษัิทจัดการพจิารณาความเป็นกลุม่กจิการตามขอ้ 3.13.1.6 และขอ้ 3.13.1.7 ตามงบการเงนิรวมทีม่กีาร

จัดท าและเปิดเผยลา่สดุ เวน้แตใ่นกรณีทีไ่ม่มกีารจัดท างบการเงนิรวม ใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏใน

บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุทีส่ง่ตอ่กระทรวงพาณชิย ์   

   

3.13.1.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่เงินฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใชเ้งิน ที่บุคคล

ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา เป็นจ านวนทีม่มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญช ีหรือในรอบอายุกองทุนรวมส าหรับกองทุนรวมทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 1 ปี  

(1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณชิย ์  

(3) บรษัิทเงนิทนุ   

(4) บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์  
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(5) บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั   

(6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้   

(7) ธนาคารตา่งประเทศ    

 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิหนั้บมลูคา่ของทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม   

(2) ทรัพยส์นิทีคู่ส่ญัญาในธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืโอนกรรมสทิธิใ์หแ้กก่องทนุรวม เพือ่ด ารงมลูคา่ธรุกรรม

ดงักลา่วตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

 

อัตราสว่นตามวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนกอ่นวันครบก าหนดอายุโครงการของกองทนุรวม  

ทีม่อีายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป    

 

ในกรณีทีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่ลีักษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทนุรวมลงทนุในหรอืมไีวเ้กนิอัตราสว่นทีก่ าหนด

ตามวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วใหม้มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่

เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบปีบัญชนัีน้ ทัง้นี้ ใหค้ านวณ

อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แต่วันแรกของรอบปีบัญชนัีน้จนถงึวันทีท่รัพยส์นินัน้มี

มลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  

 

เมือ่บรษัิทจัดการไดป้ฏบิตัติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.1.9 วรรคสีแ่ลว้ ใหบ้รษัิทจัดการรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมทราบภายในวันท าการถัดจากวันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุรวม เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิัตดิังกลา่ว ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วันนับแตว่ันที่

ไดรั้บรายงานจากบรษัิทจัดการดว้ย  

 

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถปฏบิัตติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.1.9 วรรคสีไ่ด ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให ้

บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวมนัน้   

  

3.13.1.10 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอันเนื่องมาจากปัญหาความ

ผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกวา้งในรอบปีบญัชใีด บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผัน

ตอ่ส านักงานเพือ่ไมต่อ้งน าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิในชว่งเวลา

ทีเ่กดิความผันผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.13.1.9 ไดส้ าหรับรอบปีบญัชนัีน้  

  

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ ไม่

เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ    

 

3.13.1.12 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ

รวมตราสารแหง่หนี ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   
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3.13.1.13 บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุ

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมได ้ไมเ่กนิอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการอืน่

เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ   

(2) ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการอืน่

เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ   

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ 

 

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging) เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่  

 

3.13.1.15 บรษัิทจัดการอาจลงทนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง เพือ่เป็นทรัพยส์นิ

ของกองทนุรวม และเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมี

วตัถปุระสงคน์อกเหนือจากเพือ่การลดความเสีย่ง โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม   

 

3.13.1.16 บรษัิทจัดการอาจท าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในนามกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

มลูคา่ธรุกรรม ตามวรรคหนึง่  หมายถงึ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ีก่องทนุพงึไดรั้บจากธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญา

ขายคนื จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

 

3.13.1.17 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิ

รอ้ยละ 25 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ การค านวณมูลคา่ธุรกรรมดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการค านวณโดย

ใชม้ลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บจนถงึวนัทีค่ านวณมูลคา่ธรุกรรมดงักลา่ว   

 

ในกรณีทีธุ่รกรรมการใหย้มืหลักทรัพยใ์นขณะทีก่องทนุเขา้ท าธุรกรรม มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิไดเ้กดิจากการท าธุรกรรมเพิ่มเตมิ  

บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบวุันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่

รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ธุรกรรมการใหย้ืม

หลกัทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงาน

สามารถตรวจสอบได ้   
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3.13.1.18 ใหบ้รษัิทจัดการค านวณอัตราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพย์

อา้งองิไทย หรอืธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้   

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย ใหนั้บมูลคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิของ

ใบแสดงสทิธดิงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลักทรัพยอ์า้งองิดังกลา่วทีก่ าหนดในโครงการนี้ โดยถอืเสมอืนหนึ่งวา่

กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์อา้งองินั้นโดยตรง ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสทิธใิน

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิไทยรวมในอตัราสว่นทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญาทีก่ าหนดตาม

ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้  

 

มูลค่าของหลักทรัพย์อา้งองิทีน่ ามาค านวณรวมในอัตราสว่นตามวรรคหนึ่งใหม้ีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสทิธใิน

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทยทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้  

  

(2)ในกรณีของธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ การนับมลูคา่ของของหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืและมูลคา่ของธุรกรรมการใหย้มื

หลกัทรัพย ์ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนุโลม  

 

3.13.1.19 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามขอ้ 

3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 ขอ้ 3.13.1.5 (1) ใหนั้บมูลค่าทีคู่่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งมหีนา้ทีต่อ้งช าระตาม

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ รวมค านวณในอัตราสว่นของบคุคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกลา่ว เวน้แตก่รณีทีก่องทนุไดล้งทนุหรอื

มไีวซ้ ึง่สญัญานัน้ในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บรษัิทจัดการไม่ตอ้งค านวณมูลคา่และอัตราสว่นตามทีก่ าหนด

ในขอ้ดงักลา่ว   

 

ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ เพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามขอ้ 

3.13.1.15 ใหใ้ชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ 

  

3.13.1.20 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.1.19 แลว้ ในกรณีทีก่ารเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็น

ผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งต่อเครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้ หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้

ผกูพันของสนิคา้ทีส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อา้งองิ  บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทนุส าหรับสนิคา้ดังกลา่วที่

ก าหนด โดยถอืเสมอืนหนึง่วา่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สนิคา้นัน้โดยตรง  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่ตามขนาด

ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ  เวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นสญัญาออปชนั บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่

ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้คณูกับคา่เดลตา้ของสญัญาออปชนัแทน   

 

3.13.1.21 ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงเป็นผลหรอือาจเป็นผล

ใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ บรษัิท

จัดการจะค านวณอัตราสว่นทีผู่อ้อกสนิคา้ของตราสารดังกลา่วหรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ (Limit of 

underlying issuer of third party) โดยใหค้ านวณอัตราสว่นเสมอืนกองทนุลงทนุในสนิคา้นัน้โดยตรง ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคา่ของตราสารดงักลา่วเป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ   

 

3.13.1.22 ในกรณีทีต่ราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมขีอ้ก าหนดทีอ่าจมผีลใหก้องทนุไดรั้บช าระ

หนีเ้ป็นทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ของทรัพยส์นิดังกลา่วรวมในอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 
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3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 ขอ้ 3.13.1.5 (1) แลว้แตก่รณี ในทันทเีมอืนกองทนุไดล้งทนุในทรัพยส์นินัน้แลว้ เวน้แตเ่ขา้

ลกัษณะตามขอ้ 3.13.1.21 ใหป้ฏบิตัติามขอ้ 3.13.1.21 แทน   

 

3.13.1.23 ในการค านวณอัตราสว่นตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ใหบ้รษัิท

จัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.13.1.24 ดว้ย   

(1) ในกรณีทีท่รัพยส์นิดังกล่าวมผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นที ่ 

ผูอ้อกทรัพย์สนิหรือผูท้ีเ่ป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

แลว้แตก่รณี ก็ได ้  

(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิมบีคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะ

เลอืกค านวณอตัราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได ้  

  

3.13.1.24 การค านวณอัตราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกันตามขอ้ 3.13.1.23 จะท าไดต้อ่เมือ่

บคุคลดงักลา่วไดท้ าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บีย้โดยไม่มขีอ้ก าหนดลบ

ลา้งหรือจ ากัดความรับผิดของผูส้ลักหลัง หรือค ้าประกันตน้เงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

  

3.13.1.25 ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของ

กองทุน มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุนนัน้ มมีูลค่า

เกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถือ ใหบ้ริษัทด าเนินการแกไ้ขอัตราส่วนใหเ้ป็นไป

ตามทีก่ าหนดภายใน 30 วันนับแตว่ันทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตดุังกลา่ว เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร

โดยไดรั้บผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 

3.13.1.26 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นที่

ก าหนดในขา้งตน้ หากตอ่มามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ บรษัิทจัดการจะยังคงมี

ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึ่ง และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้   

  

3.13.1.27 ในกรณีทีก่ารรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษัิทใดเป็นผูอ้อก เพื่อเป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม เมือ่รวมกันทกุกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต ดงันีค้อื   

(1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่ าหนดใหบ้รษัิทจัดการสามารถรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ได ้   

(2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่ว เวน้แตก่รณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร

โดยไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน และ   

(3) กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่ว เป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อื
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หุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การท าค า

เสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการในการเขา้ถือ

หลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ ทัง้นี้ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุน้

ของบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ตล่ะกองทนุไดม้าจากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่   

 

3.13.1.28 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นที่

ก าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เขา้ลักษณะ ขอ้ 3.13.1.9 ขอ้ 3.13.1.16 ขอ้ 

3.13.1.25 ขอ้ 3.13.1.26 ขอ้ 3.13.1.27 และการเกนิอัตราสว่นดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรือไดท้รัพยส์นิมา

เพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึ่ง และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงาน

ดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.13.1.29 ขอ้จ ากัดการลงทุนขา้งตน้จะไม่น ามาบังคับใชใ้นกรณีทีป่รากฏเหตุตามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการเพือ่เลกิกองทุนตามหัวขอ้ “การด าเนินการของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ

กองทนุรวม”  

 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :   

1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15.00   

2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00    

3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15.00    

4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00     

5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10.00   

6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00    

 

3.13.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ในตา่งประเทศ :  

ส าหรับกองทุนทีม่กีารลงทุนหรือเขา้ป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ใหบ้รษัิทจัดการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรือ

ทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังตอ่ไปนี้เพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ อัตราสว่นทีค่ านวณตามประเภท

ทรัพยส์นิ ขอ้ก าหนดในการค านวณอัตราสว่น และการด าเนินการเมือ่มเีหตทุีท่ าใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราสว่นใหเ้ป็นไป

ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1 โดยอนุโลม   

 

3.13.2.1 บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ 3.12.2.1 (1) ทีม่อีันดับความ

น่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดบัแรก หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ

รวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น   
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหนา้ซึง่

ระบเุวลาแน่นอน 

  

3.13.2.2 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.13.2.1 หรอืสญัญาซือ้

ขายล่วงหนา้ทีม่ีสนิคา้เป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณ

เฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ตรา

สารนั้นในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซึง่ระบุเวลา

แน่นอน   

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์นิทุกประเภททีผู่อ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ัญญา

รายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่

ทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย 

  

 

3.13.2.3 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่เงนิฝากในสถาบันการเงนิต่างประเทศ ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน

อันดับทีส่ามารถลงทุน โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะสถาบันการเงนิต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 

20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บมูลค่าของทรัพย์สนิทีก่องทุนลงทุนหรือมีไวด้ังต่อไปนี้ รวมในอัตราสว่น

ดงักลา่ว 

(1) ทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.2.4 และขอ้ 3.13.2.5 (1) ทีส่ถาบันการเงนิต่างประเทศรายเดยีวกันเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา 

(2) ทรัพย์สนิตามขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.2.4 และขอ้ 3.13.2.5 (1) ที่ธนาคารซึง่เป็นสาขาของสถาบันการเงิน

ตา่งประเทศรายเดยีวกนัเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา 

 

ในกรณีทีก่องทนุมเีงนิฝากในนติบิคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่การด าเนนิงานของกองทนุ มใิหนั้บมูลคา่

ของเงนิฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  

  

3.13.2.4 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังตอ่ไปนี้ ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล   

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะ     

ผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามขอ้ 3.12.2.1   

(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศตามขอ้ 3.12.2.2   

(3) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ตามขอ้ 3.12.2.5 ทีคู่่สัญญามีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment Grade)  
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(4) ตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ตามขอ้ 3.12.2.6 ทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในระดับที่

สามารถลงทนุได ้ (Investment Grade)  

  

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.2 ขอ้ 

3.13.2.3 และขอ้ 3.13.2.4 เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง              

ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู ้

ค ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(2) การลงทนุในหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทุกบุคคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล      

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ    

 

3.13.2.6 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก

หลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ของกลุ่มกจิการนัน้ไม่เกนิ

อตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่   

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ   

(2) อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับรอ้ยละ 10 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วตอ้งเป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

  

3.13.2.7 การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูจ้่าย หรอืคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิ

ของกองทนุ หากทรัพยส์นิดังกลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษัิท

จัดการจะลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นินัน้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคู่สญัญาราย

นัน้ ไม่เกนิผลรวมของน ้าหนักของทรัพยส์นิดังกล่าวในตัวชีว้ัดและรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 

ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.2 ขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.4 หรอืขอ้ 3.13.2.5 แลว้แตก่รณี ก็ได ้

  

3.13.2.8. ในกรณีของกองทุนรวม บรษัิทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ 

หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ทีบ่คุคลดังต่อไปนี้ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคูส่ัญญา เป็นจ านวนทีม่มีูลค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิ

รอ้ยละสีส่บิหา้ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญช ีหรือในรอบอายุกองทุนรวมส าหรับ

กองทนุรวมทีม่อีายนุอ้ยกวา่หนึง่ปี  

(1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณชิย ์ 

(3) บรษัิทเงนิทนุ  

(4) บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

(6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ  
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การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิหนั้บมลูคา่ของทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม   

(2) ทรัพยส์นิทีคู่ส่ญัญาในธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืโอนกรรมสทิธิใ์หแ้กก่องทนุรวม เพือ่ด ารงมลูคา่ธรุกรรม

ดงักลา่วตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

 

อัตราสว่นตามวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนกอ่นวันครบก าหนดอายุโครงการของกองทนุรวม  

ทีม่อีายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป    

 

ในกรณีทีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่ลีักษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทนุรวมลงทนุในหรอืมไีวเ้กนิอัตราสว่นทีก่ าหนด

ตามวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วใหม้มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่

เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบปีบัญชนัีน้ ทัง้นี้ ใหค้ านวณ

อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แต่วันแรกของรอบปีบัญชนัีน้จนถงึวันทีท่รัพยส์นินัน้มี

มลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  

 

เมือ่บรษัิทจัดการไดป้ฏบิตัติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.2.4 วรรคสีแ่ลว้ ใหบ้รษัิทจัดการรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมทราบภายในวันท าการถัดจากวันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธขิองกองทนุรวม เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิัตดิังกลา่ว ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วันนับแตว่ันที่

ไดรั้บรายงานจากบรษัิทจัดการดว้ย  

 

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถปฏบิัตติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.2.4 วรรคสีไ่ด ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให ้

บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวมนัน้   

  

3.13.2.9 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุอันเนื่องมาจากปัญหาความผัน

ผวน (fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกวา้งในรอบปีบญัชใีด บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผันตอ่

ส านักงานเพือ่ไม่ตอ้งน าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิในชว่งเวลาที่

เกดิความผันผวนดงักลา่วมารวมค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.13.2.8 ไดส้ าหรับรอบปีบญัชนัีน้  

  

3.13.2.10 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ

รวมตราสารแหง่หนี ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

3.13.2.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

(hedging) เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่ 

 

3.13.2.12 บรษัิทจัดการอาจลงทนหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง เพือ่เป็นทรัพยส์นิ

ของกองทนุรวม และเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมี

วตัถปุระสงคน์อกเหนือจากเพือ่การลดความเสีย่ง โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุรวม   
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3.13.2.13 บรษัิทจัดการอาจท าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืในนามกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

มลูคา่ธรุกรรม ตามวรรคหนึง่  หมายถงึ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ีก่องทนุพงึไดรั้บจากธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญา

ขายคนื จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

 

3.13.2.14 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิ

รอ้ยละ 25 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ การค านวณมูลคา่ธุรกรรมดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการค านวณโดย

ใชม้ลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บจนถงึวนัทีค่ านวณมูลคา่ธรุกรรมดงักลา่ว   

 

ในกรณีทีธุ่รกรรมการใหย้มืหลักทรัพยใ์นขณะทีก่องทนุเขา้ท าธุรกรรม มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิไดเ้กดิจากการท าธุรกรรมเพิ่มเตมิ  

บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบวุันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่

รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ธุรกรรมการใหย้ืม

หลกัทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงาน

สามารถตรวจสอบได ้  

 

3.13.2.15 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามขอ้ 

3.13.2.2 ขอ้ 3.13.2.4 และ ขอ้ 3.13.2.5 (1) ใหนั้บมูลคา่ทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่มหีนา้ทีต่อ้งช าระตามสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ รวมค านวณในอัตราสว่นของบคุคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกลา่ว เวน้แต่กรณีทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญา

นัน้ในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บรษัิทจัดการไมต่อ้งค านวณมูลคา่และอตัราสว่นตามทีก่ าหนดในขอ้ดงักลา่ว  

 

ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ เพื่อการค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามขอ้ 

3.13.2.12 ใหใ้ชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ 

 

3.13.2.16 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.2.15 แลว้ ในกรณีทีก่ารเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็น

ผลหรืออาจเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งต่อเครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้ หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้

ผกูพันของสนิคา้ทีส่ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อา้งองิ  บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทนุส าหรับสนิคา้ดังกลา่วที่

ก าหนด โดยถอืเสมอืนหนึง่วา่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สนิคา้นัน้โดยตรง  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่ตามขนาด

ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ  เวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นสญัญาออปชนั บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่

ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้คณูกับคา่เดลตา้ของสญัญาออปชนัแทน 

 

3.13.2.17 ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงเป็นผลหรอือาจเป็นผล

ใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ บรษัิท

จัดการจะค านวณอัตราสว่นทีผู่อ้อกสนิคา้ของตราสารดังกลา่วหรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ (Limit of 
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underlying issuer of third party) โดยใหค้ านวณอัตราสว่นเสมอืนกองทนุลงทนุในสนิคา้นัน้โดยตรง ทัง้นี้ ใหใ้ช ้

มลูคา่ของตราสารดงักลา่วเป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ  

 

3.13.2.18 ในกรณีทีต่ราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมขีอ้ก าหนดทีอ่าจมผีลใหก้องทนุไดรั้บช าระ

หนีเ้ป็นทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ของทรัพยส์นิดังกลา่วรวมในอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.2 ขอ้ 

3.13.2.4 ขอ้ 3.13.2.5 (1) แลว้แตก่รณี ในทนัทเีมอืนกองทนุไดล้งทนุในทรัพยส์นินัน้แลว้ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะตามขอ้ 

3.13.2.17 ใหป้ฏบิตัติามขอ้ 3.13.2.17 แทน  

 

3.13.2.19 ในการค านวณอัตราสว่นตามขอ้ 3.13.2.2 ขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ใหบ้รษัิท

จัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.13.2.20 ดว้ย   

(1) ในกรณีทีท่รัพยส์นิดังกล่าวมผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นที ่ 

ผูอ้อกทรัพย์สนิหรือผูท้ีเ่ป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน

แลว้แตก่รณี ก็ได ้  

(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิมบีคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะ

เลอืกค านวณอตัราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได ้  

 

3.13.2.20 การค านวณอัตราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกันตามขอ้ 3.13.2.19 จะท าไดต้อ่เมือ่

บคุคลดงักลา่วไดท้ าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บีย้โดยไม่มขีอ้ก าหนดลบ

ลา้งหรือจ ากัดความรับผิดของผูส้ลักหลัง หรือค ้าประกันตน้เงินและดอกเบี้ยเต็ มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

 

3.13.2.21 ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของ

กองทุน มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุนนัน้ มมีูลค่า

เกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถือ ใหบ้ริษัทด าเนินการแกไ้ขอัตราส่วนใหเ้ป็นไป

ตามทีก่ าหนดภายใน 30 วันนับแตว่ันทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตดุังกลา่ว เวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร

โดยไดรั้บผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

3.13.2.22 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นที่

ก าหนดในขา้งตน้ หากตอ่มามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ บรษัิทจัดการจะยังคงมี

ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึ่ง และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้   

  

3.13.2.23 ในกรณีทีก่ารรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทนุรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษัิทใดเป็นผูอ้อก เพื่อเป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม เมือ่รวมกันทกุกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต ดงันีค้อื   

(1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่ าหนดใหบ้รษัิทจัดการสามารถรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ได ้   

(2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่ว เวน้แตก่รณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร

โดยไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน และ   

(3) กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่ว เป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อื

หุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การท าค า

เสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการในการเขา้ถือ

หลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ ทัง้นี้ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุน้

ของบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ตล่ะกองทนุไดม้าจากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่   

 

3.13.2.24 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นที่

ก าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เขา้ลักษณะ ขอ้ 3.13.2.8 ขอ้ 3.13.2.14 ขอ้ 

3.13.2.22 ขอ้ 3.13.2.23 ขอ้ 3.13.2.24 และการเกนิอัตราสว่นดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรือไดท้รัพยส์นิมา

เพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึ่ง และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงาน

ดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.13.2.25 ขอ้จ ากดัการลงทนุขา้งตน้จะไมน่ามาใชบ้งัคบักองทนุเปิดทีป่รากฏเหตตุามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการ

กองทนุรวม” และบรษัิทจัดการตอ้งดาเนนิการเพือ่เลกิกองทนุเปิดนัน้ตามหัวขอ้ “การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่

เลกิกองทนุรวม” 

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

ไมม่ ี

 
5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  

 

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ ซึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้
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ทราบล่วงหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนและเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ:  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่

ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบ

ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอ

เปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิต่อทุก

แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุวนัในเวลาท าการ  

 

การเปิดบญัชกีองทนุ:   

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุกบับรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ

ของกองทุนทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ใน

ค าขอเปิดบัญชกีองทุน รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอย่างถูกตอ้ง

และตามความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดงันี ้   

   

(1) กรณีบคุคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง   

 

(2) กรณีนติบิคุคล   

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจหรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนติิ

บคุคล ไดล้งนามและประทบัตราส าคญัของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถกูตอ้งแลว้  

ข) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม หรือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจหรอืผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล ซึง่ลงนามรับรองความ

ถกูตอ้ง   

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอื

รับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง   

  

(3) กรณีบญัชรี่วม (ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 4 คน)   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย   

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทนุ หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถ้อื

หน่วยทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (แต่

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิใ์นการอนุมัตเิปิดบัญชรี่วมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดังกลา่ว บรษัิทจัดการ

จะท าการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้
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บัญชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้ก่บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธิใ์นการอนุมัตกิารด าเนนิการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแตล่ะกรณี รวมทัง้การ

ด าเนนิการพสิจูน์ทราบความมตีัวตนของลกูคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีก่ีย่วขอ้ง หากชือ่

บญัชเีงนิฝากไมต่รงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ 

บรษัิทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ (ถา้ม)ี เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่   

 

หากขอ้มูลของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น 

อาจรวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่

ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบญัชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้   

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรอืเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ี

โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ และถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุน

แลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันเพื่อใหท้่านผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรือใน

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:   

 

5.2.2.1  บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:   

เมือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทุนแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.30 น. โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต า่กวา่มูลคา่การสัง่ซือ้ขัน้ต ่าตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ในการจองซือ้แต่ละครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอก

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอ

เปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 เรื่อง “การเปิด

บัญชกีองทนุ” และ ช าระเงนิค่าจองซือ้จนเต็มมูลค่าทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน โดย      

ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด เงนิ

โอน เชค็ หรอืดราฟต ์เป็นตน้ โดยเช็ค หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีจ่องซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชี

จองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.ภัทร” และ/หรือบัญชอีืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน

ดังกล่าว เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรือบัญชอีอมทรัพย์ ซึง่หากมี

ดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกดิขึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็น

ผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิบัญชจีองซือ้หน่วย

ลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

ทัง้นี้ ในวันท าการสดุทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรือเงนิโอน เวน้แต่บริษัทจัดการจะ
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อนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ รวมถงึในกรณีทีผู่ล้งทนุไม่ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ในระหวา่งวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและ

เวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด าเนนิการ

จัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทุนของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่น

มายังกองทนุนีใ้นชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยในวันท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นมายังกองทนุนี้ไดเ้ฉพาะ

กรณีทีก่องทนุตน้ทางเป็นกองทุนเปิดภัทร มันนี่มารเ์ก็ต (PHATRA MM) กองทนุเปิดภัทร มันนี่ โพสทิฟี (PHATRA 

MP) และกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

 

เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารที่

เกีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไม่เคยเปิด

บญัชกีองทนุ) และภายหลงัจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทุนและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูจ้องซือ้เป็นหลักฐาน 

ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูจ้องซือ้ใน

สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้   

 

ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็/ดราฟต ์หรอืเชค็/ดราฟตไ์มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายในระยะเวลา

เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการสงวนสทิธิใ์นการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้

ทราบทางโทรศพัท ์  

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จอง

ซือ้ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ   

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) 

ใหแ้กบ่รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถ

ยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎ

ในภายหลงัวา่ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรอื บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ไดด้ าเนินการ

ตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืจะถอืวา่ ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บ

ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้   
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หากขอ้มูลในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แตไ่ม่ไดรั้บการ

แกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่ง

ของการลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่

ด าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้   

 

5.2.2.2 อนิเตอรเ์น็ต (Internet)   

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

  

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:   

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค า

ขอใชบ้รกิารอนิเตอร์เน็ตทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ที่

บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยัง

บรษัิทจัดการ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากไดจ้าก

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือ ตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้

คนื บรษัิทจัดการจะจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตวัผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตไปยังทีอ่ยู่ที่

ตดิต่อไดต้ามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บค าขอดังกลา่ว ผูถ้อืรหัส

ประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่

เจา้ของรหัสประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันเวน้แต่บริษัทจัดการ

ประกาศเป็นอยา่งอืน่ โดยการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถ้อื

วา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรอืใน

วนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป   

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5.2.2 ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีาร

สั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด   

 

5.2.3 การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้   

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนินการคนืเงนิค่าของจองซือ้/สั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที ่   

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดรั้บการจัดสรรไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น และ/หรอืในกรณีที่

บรษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืใน

กรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการตอ่ไปได ้หรอื

เป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถจัดตัง้กองทนุได ้หรอืไม่สามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) กรณีกองทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุน หรือไม่

สามารถระดมทนุไดค้รบ หรอืระดมทนุไดค้รบแตไ่มส่ามารถลงทนุไดต้ามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และ/

หรอืไมส่ามารถสรรหาหลกัทรัพยท์ีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกบัวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ 

3) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อ

ผลประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

บรษัิทจัดการจะช าระคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่าย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการ

เปิดบญัชกีองทนุหรอืตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้สดุการเสนอ

ขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสัดสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่การอนุมัติใหจั้ดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลง กรณีเขา้เงื่อนไขตามขอ้ (2) ทัง้นี้เป็นไปตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในเวลาทีก่ าหนดอันเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัท

จัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตว่ันทีค่รบก าหนดเวลานัน้ จนถงึวันที่

บรษัิทจัดการช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น ทัง้นี้ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดม้กีารคนืเงนิคา่จองซือ้และ

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้แลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์แลว้

โดยถกูตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรอืคา่เสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้นี ้ในการค านวณมูลคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ดังกลา่ว จะใชร้าคาตามมูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์

ในการค านวณ   

 

5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ   

(1) ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดย

บรษัิทจัดการเพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลค่า   

จะหักกลบลบหนีก้บับรษัิทจัดการไม่ได ้  

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเตมิ วธิกีารสั่งซือ้/ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

เอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิ

ประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการหรอืประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี   

 

บรษัิทจัดการอาจผอ่นผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
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บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First 

Come First Serve) โดยขอ้มูลการสัง่ซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้ 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ได ้

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

5.2.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ   

เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหก้ารอนุมัติ

ใหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิน้สดุลง เวน้แต่จะมเีหตุอันสมควรและ

ไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีข่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการลงทุน

ตอ่ไป 

(2) ลกัษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทนุ ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก ่    

ผูจ้องซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.3 เรือ่ง “การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้”  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- อนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ  

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังลา่วขา้งตน้ ซึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพใน

การใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน
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การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ   

 

6.2.1 วันท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอเปิดบัญชกีองทนุและ  

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:   

บรษัิทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดอืนนับแตว่ันจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม หรอื ภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อื

หน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วันท าการ ทัง้นี้ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ) และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ

ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.00 

น.  

 

ในกรณีทีว่ันดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน

อืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดให ้

เป็นวันท าการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่น

วนัท าการเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บริษัทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่

ค านวณไดเ้มือ่ส ิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะ

ไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

หรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ 

สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป หรอืปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนนิการซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว หรือ

ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

     

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดย

จะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื 

 

6.2.2.  วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื: 

(1.1) ผูส้ัง่ซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ ผูส้ัง่ซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้
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หน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอ

เปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผูส้ั่งซือ้

สามารถช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด เงนิโอน ค าสัง่หัก

บญัช ีเชค็ หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบญัชเีดยีวกบัส านักงานบรษัิทจัดการ และ/หรอื

ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ซือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(ก)ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถ

เรยีกเก็บเงนิได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายทีเ่รียกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วย

ลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้ 

  (ข) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจา่ยเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการ

ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณี

ยังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ) แลว้ และหลงัจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทุนและส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู ้

สัง่ซือ้เป็นหลักฐานตอ่ไป ทัง้นี้ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุน

เต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้

หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทุนนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุน

ของกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นมายัง

กองทนุนีไ้ด ้ 

 

(1.4) ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าจองซือ้

ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

 

(1.5) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลักฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผู ้

สัง่ซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูส้ัง่ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่ีการส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่

ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้
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แลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่

นัน้แลว้ 

 

หากขอ้มูลในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกลา่วแลว้ 

แตไ่ม่ไดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูส้ัง่ซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ทีย่ังไม่กรอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

และ/หรอื ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ 

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:   

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตจะะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม

ค าขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่ว

ไดท้ีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชย์ตาม

รายชือ่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้ริการและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกล่าวและ

สง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ บริษัทจัดการจะไดด้ าเนินการจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ า

รายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ือรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้ือหน่วยลงทุนท ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว ทัง้นี ้เนือ่งจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อื

หน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทนุก็ได ้

   

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยุด

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน

ท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายหลัง

เวลาที่ก าหนดหรือในวันหยุดท าการซื้อขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายถัดไป  

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 

6. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  
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(3) การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม า่เสมอ:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการลงทนุ

แบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกล่าวจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อ

ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก

ธนาคารพาณิชย์ตามรายชือ่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้ริการและหนังสอืขอใหห้ักบัญชี

ดงักลา่วและสง่กลบัไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป   

 

ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิท

จัดการเรียบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการดงักลา่วได ้   

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ให ้

เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบญัชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่  

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 เรือ่ง “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนด

อืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4)  ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดย

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้   

 

(5) โทรศพัท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพท ์เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตาม

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืโดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้  
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หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นโทรศพัท:์ -  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสั่งซือ้และหลักฐานการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจ่า

หนา้ซองถงึบริษัทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการใหค้รบถว้น และ

บรษัิทจัดการจะถอืเอาวนัทีไ่ดรั้บไปรษณียด์งักลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านทางไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้

และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงนิผา่นไปรษณีย:์ - 

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ: 

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทางดงัลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้ ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ เงือ่นไขและวธิกีารที่

บรษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

จะแจง้และ/หรอืประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุง โดยตดิ

ประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

 

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วนัท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) 

นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณ

จากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวนัท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมในการขาย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3. “คา่ธรรมเนยีมที่

เรยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บัญชจีองซือ้หน่วย

ลงทนุได ้ 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้ :  

 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ัง่ซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวน

แลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกลา่ว หารดว้ย ราคาขายหน่วย

ลงทนุโดยใชห้ลกัการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มี

ผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บรษัิทจัดการอาจผ่อนผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สัง่ซือ้กอ่น ไดก้อ่น” (First 

Come First Serve) โดยขอ้มลูการสัง่ซือ้ในล าดบักอ่นหรอืหลงันัน้ ใหพ้จิารณาจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลงัจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้ 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ได ้

(Pro Rata)  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน พรอ้ม

ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบ

ค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี 

 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกับจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจริงหรือเขา้บัญชี

ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์   

 

(3) กรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ให ้

ถอืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามราคาขาย

หน่วยลงทนุตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุดว้ยวธิเีดยีวกันนี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวัน

ท าการซือ้ขายถัดไป   

 

(4)ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรยีกเก็บเงนิ

ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ั่งซือ้ท าการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิ

ได ้
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(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรือดราฟต ์ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการยกเลกิ

รายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้:  

 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้ ในวนัท าการถัด

จากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วนัน้โดยใชห้ลกัการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” 

และขอ้ 6.2.4 เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณีตามขอ้ 11 เรือ่ง “การไมข่ายไมรั่บซือ้

คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่” 

 

6.2.6 การคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้และจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซือ้รวมกันเกนิจ านวนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลักการสัง่ซือ้กอ่นไดก้อ่น และหากมกีาร

สัง่ซือ้พรอ้มกัน และมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่

ตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซือ้แตล่ะรายสั่งซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

จัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแตบ่างสว่น หรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะ

คนืเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวธิกีารรับเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

6.2.7 ขอ้จ ากดัการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีค่ าสัง่ซือ้จะมผีลใหบ้คุคล

ใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไมต่อ้ง

ใหเ้หตผุลใด ๆ เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิาร

และจัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุน

เป็นหลกั ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยู่กอ่นแลว้

เป็นส าคญั  

(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบรษัิทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการ

กองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และก าหนดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุน

ทราบลว่งหนา้ และตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

และ/หรอืประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ

การช าระเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
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ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศอย่างนอ้ย 7 วันท าการทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเกีย่วกับชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ ซึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้

กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ   

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีปกตภิายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายในระยะเวลาประมาณ 3 

เดอืน นับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้นี้

บรษัิทจัดการ จะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วันท าการ โดยบรษัิทจะด าเนนิการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้  

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้มี) 

ตามวนัและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดย

ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายคนื

หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุมูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการ

ขายคนื ทัง้นี้ ตอ้งไม่ต า่กวา่มูลคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอย่างอืน่ เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานตอ่ไป   
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หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท า

การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน   

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุ

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการขายคนืมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึ

โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหมู้ลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื

ในบัญชหีรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกว่ามูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าหรือจ านวนหน่วย

ลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 

 

(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทุน

ไม่ได ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ   

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนื

และจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะค านวณจากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท ารายการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หักดว้ย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยบริษัทจัดการจะคิด

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 15.3  “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ" ทัง้นี ้มลูคา่หน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์

แลว้   

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนื

หน่วยลงทนุนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสาร

และ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ามารถยืนยันแหล่งทีม่าได ้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับ

ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีม่กีารสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี ้หากปรากฎในภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บ

และเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และ

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้นแลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วาม

เห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/

หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้   

 

หากขอ้มลูในการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกลา่ว

แลว้แตไ่ม่ไดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ 
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 (2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช ้

บริการอนิเตอร์เน็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ี่

บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ที่

บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยัง

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตตอ่ไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว   

 

เนื่องจากอาจมีก าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชกีองทนุก็ได ้   

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยุดท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ

วันท าการซือ้ขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนที่

เกดิขึน้ภายหลงัเวลาทีก่ าหนดหรอืในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขาย

ถัดไป การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ

บรษัิทจัดการตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7  เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของ

กองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้   

 

(4) โทรศพัท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย
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หรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

(5) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจ่าหนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผู ้

ลงทุนตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการจะถือเอาวันทีไ่ดรั้บ

ไปรษณียด์งักลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

 

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:   

(1) โอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรอืระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุในใบค า

ขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการโอนเงนิเขา้

บัญชเีงนิฝากนี้ ถา้หากบรษัิทจัดการไม่สามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้หรอืระบุไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

จัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเช็คขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรับเช็คทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชือ่และทีอ่ยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่บรษัิทจัดการจะน าสง่เช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเชค็ดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื:   

ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. โดยรายละเอยีดระบใุนขอ้ 7.6 

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. ในราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 

ในกรณีทีว่ันดังกลา่วขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงาน

อืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดให ้
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เป็นวันท าการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่น

วนัท าการเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดส้ง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) ในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิท

จัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) หรือท ารายการขายคืนหน่วยลงทุน (หรือ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) นอกเหนอืจากวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ : - 

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร

ขายคนื ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย

แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี   

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิาร

และจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลคา่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีข่อง

การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุที่

ถอืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคัญ   

3) บรษัิทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการบรหิาร

จัดการกองทุน และ/หรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืต่อกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับ

ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วันท าการ และตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผา่นเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน :  

 

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน

ระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน นับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
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สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเทา่นัน้ 

 

“การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ของกองทนุอกีกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการ

จะด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

 

8.2.1 วธิกีารในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการไดท้ีบ่ริษัท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วธิีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการก าหนด

เพิม่เตมิ ตามวนัและเวลาในขอ้ 8.2.3 เรือ่ง “วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใน

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ระบชุือ่กองทนุตน้ทาง ระบจุ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง 

และระบชุือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสบัเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชดัเจน และน าไปยืน่

กบับรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบรูณ์แลว้

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สับเปลีย่น

หน่วยลงทนุนัน้ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

ทีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบบัเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วันท าการ นับแตว่ันทีม่กีารสง่ค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทาง

อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่

ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้

แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์

อืน่นัน้แลว้ 

 

หากขอ้มูลในการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ที่

บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกลา่ว

แลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวน
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สทิธทิีจ่ะไม่รับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุรวมถงึจะไม่ด าเนนิการหรอืท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ 

 

(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) หรอืเรยีกว่า “การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุนี้ ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT FEE) 

(ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุน

ปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ไดใ้นระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7  “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจ

ก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยจ านวนที่

เป็นไปตามมูลคา่ขัน้ต ่า/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ระบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยู่ในรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 

5 วนัท าการนับตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) 

 

(จ) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

จะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการ

ท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้

 

(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

 

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี้ (กองทนุปลายทาง) หรือเรียกวา่ “การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอื
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เงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุตน้ทาง) ภายหลังคา่ธรรมเนียม

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพื่อน ามาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้

สามารถสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพี่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ซึง่เป็นไป

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5  “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลัง

การเสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไป

ตามมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ โดย

น าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

 

(ง) สทิธขิองผูถ้ือหน่วยจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

จะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักฐานในการ

ท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้

 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยู่ในรายการที่

บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุภายใน 

5 วนัท าการนับตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง 

การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของ

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทาง (ถา้ม)ี 

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 
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การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการ

ของกองทนุปลายทางกอ่นวันทีก่องทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทนุตน้ทาง บวก

ดว้ย คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 

8.2.3 วนัและเวลาการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีว่นัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการ และ/หรอืวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยดุท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี ้

ระยะเวลาหรอืก าหนดการในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท าการ

นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ

กองทุนตน้ทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่ันช าระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทางตรงกับวันหยุดท า

การซือ้ขายของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันท าการซือ้

ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางได ้

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ไดส้ง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ขาย

คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด 

หรือการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้โดยบรษัิท

จัดการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

 

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอื
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ว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/

วธิกีารในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในภายหลัง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ ในการด าเนิน

ดังกล่าวบรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุและผูส้นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการ

บรหิารและจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสั่งสบัเปลยีนหน่วยลงทนุและ/หรือระยะเวลา/

ความถีข่องการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้เมือ่บรษัิทจัดการ

พจิารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอื

ความเสยีหายต่อการบรหิารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะ

ประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และก าหนดการเปิดรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้

ตามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :   

ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิีการจัดการกองทุน  ทัง้นี้บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการ

ด าเนินการตอ่ไป ซึง่ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ ขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิัติ

ไดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทุก

รายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั  

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุงัตอ่ไปนี ้โดย

ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้   

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล หรอื   

(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม   

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้/เรื่อง “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ
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มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา   

 

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามระบไุวข้า้งตน้ตามขอ้ 10.1 ให ้

บรษัิทจัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ 

เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แล

ผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูล

ผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้  

(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หากมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใน

ชว่งเวลาดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก ่   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั  

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ซึง่

ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี้ โดยความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้   

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

หรอื   

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืหรอืไม่รับสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ (ก) 

(ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แตไ่ดรั้บผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 

(3) ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.วา่ดว้ยการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ และการ

ก าหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนดังกล่าวอย่างมี

นัยส าคญั   

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยด์งักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทนุไดล้งทนุใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน 
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หรอื   

(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ  

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้   

 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู ้

ลงทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี้  

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปราม การ

ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนินการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  

 

11.2 เมือ่ปรากฎเหตตุามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

ตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการปฏบิัติ

ดงัตอ่ไปนี ้   

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขาย ไม่

รับซือ้คนืหรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

 

(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 

11.1 (1) (2) หรอื (3) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื

หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซื้อ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยกอ่นวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการกอ่น

วนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย 

รับซือ้คนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการอาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็

ได ้  

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยุด

รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 24 

และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึ

การหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :   

 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีม่ีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให ้

บรษัิทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตาม

ระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท าการตดิตอ่กัน เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้ 

 

13. เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ 

ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรก” ในสว่นของ “การเปิดบญัชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 

เรือ่ง “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี 

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทนุคนืใหแ้กน่าย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนเพื่อท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอน

ตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้
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ผูกพัน ขอ้ 14 เรือ่ง “การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ

ด าเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท าการ นับแตว่ันขอโอนหน่วยลงทนุ โดยค าขอโอนหน่วยลงทนุตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี ้

ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง 

“สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอน

หน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทนุโดยการกระท าดงักลา่วไมถ่อืเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น

ส าคัญ  

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล :  

ไมจ่า่ย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ไมม่ ี 

 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี 

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  

ไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 3.18 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั) 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประมาณการณ์ไดซ้ึง่เรยีกเก็บจากกองทนรวม เมือ่รวมกนัทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่

เกนิอตัรารอ้ยละ 3.18 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั) 

- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถประมาณการณ์ไดซ้ึง่เรยีกเก็บจากกองทนรวม เป็นอตัราตามทีจ่า่ยจรงิ (ไม่

รวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั) 
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15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 1.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.08 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมม่ ี 

 

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมม่ ี 

 

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

(1) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เช่น ค่าธรรมเนียมการเสนอขาย ค่าธรรมเนียมตัวแทน

สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ค่าใชจ้่ายในการวิเคราะห์ขอ้มูลการลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดท าโมเดล 

คา่ธรรมเนียมการน าเสนอกองทุน เป็นตน้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.40 ตอ่ปีของมูลค่าทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

(2) ค่าธรรมเนียมในการขออนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนียมการจด

ทะเบยีนกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

(3) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้า่ยในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ ์ คา่พมิพโ์บรช์วั คา่จัดท า

โฆษณาประชาสมัพันธ ์ คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์ คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด คา่เอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ ของกองทนุ 

คา่ใชจ้่ายในการเผยแพร่ความรู ้ โดยการสง่ขา่วสารดว้ยวธิกีารใดๆ เชน่ คา่จัดสง่หรอืคา่ไปรษณียากร เป็นตน้ 

ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการจัดอบรม/สมัมนา และแนะน ากองทนุรวม  

ก) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ณ วนัทีจ่ด

ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

ข) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่มเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิ

เฉลีย่    ของกองทนุ (ถา้ม)ี 
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(4) คา่จัดท า คา่เตรยีมการ คา่จัดพมิพ ์คา่แปล เอกสาร แบบฟอรม์ หนังสอืรับรอง รายงานประจ าปี และ/หรอืหนังสอื

ชีช้วน ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ การจัดท ารายงานตา่ง ๆ แกผู่ล้งทนุหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุหรอืหน่วยงาน

ก ากบัดแูล เชน่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตามทีจ่า่ยจรงิ ตวัอยา่งเชน่ 

ก) หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปี รายงานรอบ 6 เดอืน และรายงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุหรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ รวมถงึรายงานขอ้มูลของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการจัดท าขึน้ 

 ข) แบบฟอรม์ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ แบบฟอรม์ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

แบบฟอรม์ค าสัง่ซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันค า

สัง่ซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรอื

แบบฟอรม์ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดบญัช ี และ/หรอืการท าความรูจั้กและการตรวจสอบเพือ่ทราบ

ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ และ/หรอืการซือ้ขายหน่วยทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Statement of 

Holding) สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบแจง้ยอดการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุ (Statement) เอกสารสทิธใินหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองตา่ง ๆ ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

เป็นตน้ รวมทัง้แบบฟอรม์ตา่ง ๆ ทีจ่ะมใีนอนาคต 

(5) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่สารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดท าและจัดสง่วัสดแุละ/

หรือเอกสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสือ่สารขอ้มูลต่าง ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าจัดประชมุผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ  คา่วสัดแุละ/หรอืเอกสารและการจัดสง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นตน้  

 (6) คา่ประกาศตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทางหนังสอืพมิพ ์ คา่ประกาศการจา่ยเงนิปันผล เป็นตน้ 

รวมถงึ คา่จัดสง่และคา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่รายงาน เอกสารตา่งๆ หรอืหนังสอืตดิตอ่กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ

คา่อากรแสตมป์  

(7) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ (ถา้ม)ี หรอืเลกิกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ 

เชน่ คา่ใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์คา่ใชจ้่ายในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการขอมตผิูถ้อื

หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(8) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับขอ้มูลของกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดท าและ

เก็บรักษาสถติแิละขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดเก็บขอ้มูลของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ  

(9) คา่ใชจ้่ายและ/หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชกีองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ บัญชี

จ่ายค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บัญชจี่ายเงินปันผล (ถา้มี) หรือบัญชอีื่นๆ ที่เปิดไวก้ับธนาคารเพื่อกองทุน รวมถึง 

คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ของธนาคารทีห่ักเก็บจากบญัชกีองทนุ เชน่ คา่สมุดเช็ค คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โอน

เงนิ ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญช ีค่าธรรมเนียมการยืนยันยอดเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถงึ ค่าธรรมเนียมหรือ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ  

(10) คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ออกเช็คคา่ขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพือ่ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เชค็หรอืเอกสารตา่ง ๆ ในการคนืเงนิ เป็นตน้ 

(11) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่

แทนเงนิ 

(12) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสรรวงเงนิในตา่งประเทศเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจ รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการ

เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิเมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิดงักลา่ว ตามทีจ่า่ยจรงิ 
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(13) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบบัญชขีองกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าธรรมเนียมผูส้อบบัญช ีเป็นตน้ 

รวมทัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ  

(14) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีธ่นาคารหรือสถาบันการเงนิเรียกเก็บจากการบรหิารจัดการกองทุน 

ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ คา่ธรรมเนยีมการเรยีกเก็บเงนิ คา่รรมเนยีมการท ารายงานตา่ง ๆ เป็นตน้ 

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้

ใดๆ ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการท าสญัญาตา่งๆ ของกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

(16) ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีห่รือเรียกค่า

สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสั่ง

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(17) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ซึง่เกิดขึ้นในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น 

คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ใชจ้า่ยในการวางหลกัทรัพย ์คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ

หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุนจนถึงเลกิกองทุน ตลอดจนการจดทะเบยีนเลกิ

กองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(18) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งมาจากการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(19) ค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ เกีย่วกับการใชด้ัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดัชนีอืน่ๆ ส าหรับอา้งองิในกองทุน 

ตามทีจ่า่ยจรงิ 

(20) คา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเนือ่งกบัการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของศนูยรั์บฝากตา่งประเทศ 

คา่ใชจ้่ายของผูดู้แลผลประโยชน์ต่างประเทศ หรอืตัวแทนต่างประเทศเก็บรักษาทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ใน

การตดิตอ่กับบุคคลภายนอกเพือ่การลงทนุในตราสารทีอ่อกจ าหน่ายในต่างประเทศ  หรอื คา่ใชจ้่ายในการออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอื คา่ใชจ้่ายในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ ในฐานะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ แตไ่ม่เกนิอัตรารอ้ย

ละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(21) ค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิเพื่อช าระราคาหลักทรัพยล์่วงหนา้จาก Global Custodian 

ส าหรับกรณลีงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  

(22) คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่ายในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร และคา่นายหนา้ซือ้

ขายหลักทรัพย์ทีซ่ ือ้หรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม หรือมีไวใ้นทรัพย์สนิของกองทุนทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถงึ คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้่ายของศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทย (ถา้

ม)ี ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่ายเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรือ

ความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ รวมถงึภาษีมูลคา่เพิม่ หรอืภาษี

อืน่ๆ ตามทีก่องทนุถกูเรยีกเก็บ  

(23) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อืน่ใดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่าย

จรงิ 

(24) คา่สญัญาฟิวเจอรส์ สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญาสวอปทีอ่า้งองิอัตราแลกเปลีย่น ตามทีจ่า่ยจรงิ 

(25) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับกองทนุ คา่เดนิทางและทีพั่กของคณะกรรมการการลงทนุ ผูจั้ดการกองทนุ

ร่วม และตัวแทนของบริษัทจัดการในการประชุมต่างๆ ค่าจัดประชมุทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกองทุน เป็นตน้ รวมถึง
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คา่ใชจ้่ายต่างๆ อันเกีย่วเนื่องจากการด าเนนิการตามทีก่ฎหมายหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

หรอืสว่นราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด  

 

ทัง้นี ้ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนัอนัเนือ่งมาจากคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตาม 

15.2 ขา้งตน้จะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

 

คา่ธรรมเนยีมและ/หรอืคา่ใชจ้่าย ดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทียั่งไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั 

 

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :-  

คา่ธรรมเนยีมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (ถา้ม)ี :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้นี ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 

 

โดยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากันผูส้ั่งซือ้หน่วย

ลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้หรือการ

ก าหนดคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแตล่ะราย 

โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุรวม 

 

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา : - 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 

 

โดยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลคา่การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้

หรือการก าหนดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนแต่ละราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางสว่นหรือทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้อง

กองทนุรวม 

 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา : - 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้: อตัราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้: อัตราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 
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โดยค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เท่ากัน ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอตัราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในแตล่ะครัง้

หรอืการก าหนดค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนแต่ละราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางสว่นหรือทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้อง

กองทนุรวม 

 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

อตัรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่ค าขอโอน

หน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดุลย

พนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัด าเนนิการดงักลา่ว 

 

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

คา่ธรรมเนียมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกนิ 50 บาท โดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทุนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึง่จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหนา้ 3 วันก่อนการ

เปลีย่นแปลง 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา : - 

 

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

(1) คา่ธรรมเนยีมในการขอแกไ้ขขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลง ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ วธิกีารรับช าระเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่ว เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(2) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการหักเงินจากบัญชีของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิจากการด าเนนิการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เชน่ การโอนเงนิ

ต่างธนาคารหรือโอนขา้มเขตส านักหักบัญชีซึ่งผูถ้ ือหน่วยจะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นดว้ยตนเอง โดย

คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเป็นไปตามอตัราทีส่ถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด   

(3) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใด ทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้ริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ด าเนินการใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตาม

อตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด   
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15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนยีม :  

(1) คา่ใชจ้่ายในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

จะค านวณเป็นรายวนัและจะตดัจา่ยจากกองทนุเป็นรายเดอืน ทัง้นี ้การตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมดังกลา่วอาจปรับเปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคัญ 

(2) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย และคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติาม

หนา้ทีจ่ะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลีย่เท่ากันทุกวันเป็น

ระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่รยีกเก็บ   

(3) คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะตัดจ่ายจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชตีัดจ่าย

ครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ   

(4) ในกรณีหากมกีารค านวณคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทีค่ดิเป็นอัตรารอ้ยละของมูลค่า

ทรัพยส์นิของกองทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการจะค านวณจากมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่า

หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้ในวนัท าการนัน้  

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15 รายการใดรายการ

หนึ่ง หรือหลายรายการโดยเรียกเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีตามทีบ่ริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้

ข ึน้กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ   

ทัง้นี้ การตัดจ่ายคา่ใชจ้่ายดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตแห่งประเทศไทย และหากมีการเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดใน

ท านองเดยีวกนั บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่ง ๆ ดังกลา่วโดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(6) ในกรณีที ่มลูคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีูลคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท (1) หรอืใน

กรณีทีมู่ลคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีูลคา่ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท (2) หากตอ่มา

กองทุนมมีูลค่าลดลงนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละของ 

“มูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน” โดยกรณีที ่(2) ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเ่รียกเก็บขา้งตน้จะเป็นอัตรารอ้ยละของ

คา่ธรรมเนยีมเดมิทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บในชว่งเวลาทีมู่ลคา่ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยค านวณตามมูลคา่ทีต่ราไว ้

ของหน่วยลงทนุ 

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการสงวนสทิธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน และค่าเก็บรักษาทรัพย์สนิในต่างประเทศได ้ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สั่งซือ้หรือสั่งขาย

หน่วยลงทนุ ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอัตราคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และบรษัิทจัดการจะตดิประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอัตราใหม่ใหผู้ล้งทุนทราบ

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และทีท่ าการทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ และลงประกาศหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันตดิตอ่กันและแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ปลีย่นแปลง 
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ในกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบขอ้มลูการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ก็ได ้

 

(2) บริษัทจัดการสงวนสทิธิที่จะลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีนและคา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วย

ลงทนุได ้โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และบรษัิทจัดการจะตดิประกาศคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย

อตัราใหมใ่หผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และทีท่ าการทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ปลีย่นแปลง 

 

15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม”  เป็นอัตรา

ทีย่ังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย หรือภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกัน ทัง้ทีก่องทุนเป็นผู ้

รับภาระ หรอืเป็นผูรั้บภาระแทนผูรั้บเงนิตามสญัญา หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั 

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนัเรยีบรอ้ยแลว้  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามขอ้ 15.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม”  และขอ้ 

15.3 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิค่าธรรมเนียม

กับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่เทา่กัน โดยอาจจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมดังกลา่วใหก้ับผูล้งทนุบางกลุม่ เชน่ กองทนุส ารอง

เลีย้งชพี กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15. ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ รายการใดรายการหนึง่ หรอืหลายรายการแทน

กองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ัง่ซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และ

ราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ:  

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมจะค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมใน

สว่นทีล่งทนุในประเทศ บวกกับมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทุนในต่างประเทศ (ถา้ม)ี โดยจะใช ้

ขอ้มูลของทุกสิน้วันท าการและใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด ทัง้นีใ้นกรณีทีห่ลักการดังกลา่วไม่ครอบคลมุ

กรณีใดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บริษัทจัดการพิจารณาปฺฏิบัติตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึง่จะค านึงถึง
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ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคญั และ/หรอื ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ข

โครงการ  

 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่   

 

(2.1) ค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ ภายใน 2 วันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีที่

ตลาดหลกัทรัพยต์า่งประเทศและกองทนุรวมในตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีต่ดิตอ่

ซือ้ขายหลกัทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไม่ปกต ิ  

 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วัน

ท าการถัดไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมใช ้

มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

 

(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 วนัท าการถัดไป 

 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบยีนเพือ่การจา่ยเงนิปันผลภายใน 3 วนัท าการ 

นับแตว่นัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี 

 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) ใชต้วัเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3  และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

(2) ด าเนินการเพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพ์รายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทางอืน่

แทนการประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวัน เช่น การประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่

เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ 

  

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ  เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการกองทนุ

รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้

 

ทัง้นีก้องทนุอาจด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ (2.1) – (2.4) ไดใ้นกรณีทีร่ะยะเวลาของวันท าการ

ดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน 

หรือวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิเป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดรั้บขอ้มูล
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มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ทัง้นี้ กองทนุจะด าเนนิการตามขอ้ (2.1) – (2.4) 

โดยพลนั เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น 

 

ในกรณีทีก่องทนุตา่งประเทศมวีนัหยดุท าการตอ่เนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัท าการขึน้ไป บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ 

ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจากวันที่

บรษัิทจัดการไดรั้บขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ รวมทัง้ จะด าเนนิการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการได ้

ค านวณ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

อยา่งไรก็ด ีหากเกดิเหตสุดุวสิยัทีก่องตา่งประเทศไมส่ามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบิตัทิางธรรมชาตอิย่าง 

รา้ยแรง ท าใหบ้รษัิทจัดการไมไ่ดรั้บราคาของกองทนุตา่งประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

บรษัิทจัดการจะค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลกัการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะหยดุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วนัท าการ

ทีค่ านวณนัน้   

 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  หรอือาจ

พจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เป็นการ

เพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ขีอ้มูลไว ้ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยชอ่งทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศทางหนังสอืพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(2.5) ในกรณีทีมู่ลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 

(2.6) ในการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพยห์รือตราสารทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

แหล่งขอ้มูลอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด ทัง้นี้ การใชข้อ้มูล

ดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
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(1.2) กรณีทีไ่มส่ามารถใชข้อ้มลู (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลสูส่าธารณชนและสามารถ

ใชอ้า้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน ์ 

ในการใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใช ้

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศทีป่ระกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันทีค่ านวณ 

เป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ 

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนนิการขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้ง

ตามหลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

3. การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลกัสากล   

(3.2) ค านวณมูลคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลค่า

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้   

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยม

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)   

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้   

 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

 

4. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามขอ้ 2.  

(1) เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว   

(2) เมื่อมเีหตุทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แต่วันทีป่รากฏเหตุดังกล่าว  

(ก) การค านวณมูลคา่และราคาตามขอ้ 2(2.1) ถงึ ขอ้ 2(2.2) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แต่วันทีป่รากฏเหตตุามหลักเกณฑ์

ดงักลา่ว   

(ข) การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2(2.3) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตตุามหลักเกณฑด์งักลา่ว 

 

เงือ่นไขพเิศษ:   

 

1. ในกรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกับวนัหยุดท าการในตา่งประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ ในการค านวณมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิบรษัิทจัดการจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิลา่สดุทีม่ใีนการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกนัวา่ควรใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่ 
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2. บรษัิทจัดการอาจไม่ค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ หากมีเหตุการณ์

ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้  

2.1  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุนรวมได ้

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ตล่ะแห่งเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุรวม หรอื 

2.2  มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ หรอื 

2.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ  และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้

หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ 

2.4  มเีหตกุารณ์อืน่ๆ ทีม่นัียส าคญัและสง่ผลใหก้องทนุไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

หรอืเป็นธรรม และเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

เมือ่ปรากฏเหตตุามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ี

ประกาศดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะ

รายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดงักลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

ทัง้นี ้ขณะทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตสุมผล บรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืบรษัิทจัดการอาจไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

อตัโนมัต ิหรอือาจหยดุรับค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนื ดว้ยเชน่กนั  

 

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ      และ/หรอื 

- ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center)  และ/หรอื 

- หนังสอืพมิพ ์   

      

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรือตา่งจากราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีพ่บวา่ราคาหน่วย

ลงทนุไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้   

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง   
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(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

 

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง   

 

(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง   

 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา

หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให ้

ถกูตอ้งนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย   

 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บ

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุ

ทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

   

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บว่า

ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคา

หน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิท

จัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง   

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง   

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง   

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้  

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)   

 

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมูลคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว   

 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้

หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย
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ราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว   

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนา

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษัิท

จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผูดู้แล

ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน 

  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้  

   

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิัตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีูลคา่

เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่

จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขาย

หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว   

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิด

เป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ   

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงันี ้

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีูลคา่

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ   

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน

ซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง   

 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แตก่รณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ
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ควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ์ือ้ขาย

หลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว   

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่าไม่ถงึ

หนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้

บคุคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่

วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา   

การจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) 

บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้  

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการประกาศการ

แกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคมุได ้ 

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :   

 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :   

ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

 

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

17.5. ทีป่รกึษา :  

 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

 

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

ไมม่ ี 

 



 
 

กองทนุเปิดภัทร แอก็ทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั  (PHATRA ACT FIXED)             หนา้ 68 

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจังให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund):  

ไมม่ ี 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  

 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 

 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

19.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่วไม่เกนิ

รอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ ตอ้งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผลการนับ

มตนัิน้   

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวน

หน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ   

 

19.3 ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการ ไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตาม

จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ดม้ตใิหแ้กไ้ข และแจง้การแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการจัดการ หรือวธิกีารจัดการไปยัง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันอย่าง

นอ้ย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ   
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19.4 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการดว้ยวธิกีารขอมต ิบรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทัง้หมดในกรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทนุ 

 

19.5 ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

โครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ 

 

19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการดว้ยวธิกีารขอมติ หากไม่สามารถด าเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากัดในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจด าเนนิการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม

แนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดได ้

 

19.7 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื

เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

บรษัิทจัดการจะยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และค ารับรองของผูด้แูล

ผลประโยชน ์เพือ่ขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเมือ่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถูกตอ้งตามที่ก าหนดแลว้ ใหถ้ือว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้  

 

19.8 บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้   

 

19.9 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ก าหนด   

 

19.10 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย ทัง้นี้เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้/เรือ่ง "การ

เปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย"  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป

ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 การด ารงเงนิกองทนุของบรษัิทจัดการ   

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ 
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บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่

หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจ

รูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจ

ขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะ

ค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิท

จัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   

 

20.2 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (soft commission)   

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้   

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ   

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning)   

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย   

บรษัิทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและโดย

วชิาชพีเป็นเรื่องทีไ่ม่พงึกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือพนักงานของ

บรษัิทจดัการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

  

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื  

บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี้   

(1) กูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมเีหตจุ าเป็นตอ้งเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทุน

เป็นการชัว่คราว   

(2) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 

10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เวน้แตก่ารเกนิอัตราสว่นดังกลา่วมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรม

การขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  

(3) คู่สัญญาในการกูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบันและไม่เป็นผูดู้แล

ผลประโยชนข์องกองทนุนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คนืในนามกองทุนดังกล่าวขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนด

โดยศูนซือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) แลว้แต่กรณี หรือใช ้

สญัญามาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  

(5) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  
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20.4 การท าความรูจ้ักตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence 

: CDD)   

บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอขอ้มูล เอกสาร 

หลักฐาน เพิม่เตมิจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทุน

ตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่น และหรอืภายหลังการลงทนุในกองทนุ

ไปแลว้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืน่ที่

เกีย่วขอ้ง หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรอืการตคีวาม หรอืการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) และ

การพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การ

เปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับการรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบัญชี

เพื่อใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การ

ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง   

 

20.5 การน าสง่/ตอบรับ/เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการกองทุน และ/หรือจดหมายถงึผูถ้อื

หน่วยลงทนุ   

เนื่องดว้ยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บรษัิทจัดการจงึอาจพจิารณาน าสง่/เผยแพร่

ขอ้มูล ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ และ/หรอืหนังสอืของบรษิทัจัดการตา่ง ๆ ส าหรับผูล้งทนุ/ผูถ้อื

หน่วยลงทนุกลุม่ดังกลา่วทีร่ะบสุถานทีต่ดิตอ่ในประเทศ ทัง้นี้ไม่รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีน่อกเหนือจากระบุ

ไวข้า้งตน้ รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อใหม่เป็นสถานทีต่ดิต่อในต่างประเทศ 

เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ เพื่อความอ านวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายการ

น าสง่ และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดในลักษณะท านองเดยีวกันนี้ อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่น/แกไ้ข

เพิม่เตมิเกีย่วกับรูปแบบ วธิกีารน าสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจจัดใหม้รีูปแบบการตอบรับขอ้มูลอืน่ๆ (ถา้ม)ี เชน่ ผ่านระบบ

อเิล็คทรอนิคต่าง ๆ เป็นตน้ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยในการด าเนินการดังกล่าวบรษัิท

จัดการไดค้ านงึถงึประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นส าคญั   

อนึ่ง ในการน าส่งจดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้ ือลงทุน อาท ิกรณีแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการ

กองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/

หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

 

20.6 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ คอื  

(1) Government Bond Index อายรุะหวา่ง 1-3 ปี ในสดัสว่นรอ้ยละ 7  

(2) Corporate Bond Index (BBB+ up) อายรุะหวา่ง 1-3 ปี ในสดัสว่นรอ้ยละ 7  

(3) เงนิฝากประจ า 1 ปี เฉลีย่ของ 3 ธนาคารใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทย

พาณชิย ์ในสดัสว่นรอ้ยละ 7 

(4) อัตราดอกเบีย้กูย้มืระหวา่งธนาคารสาหรับระยะเวลา 1 ปี สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ* บวกดว้ย คา่เฉลีย่ของ 

Credit Spread ของตราสารทีม่กีารจัดอันดับเครดติในระดับ BBB อายุ 1 ปี** ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกัน

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ในชว่งระยะเวลาทีค่ านวณผลตอบแทน ในสดัสว่นรอ้ยละ 79 
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หมายเหต ุ: * อัตราดอกเบีย้กูย้มืระหวา่งธนาคารส าหรับระยะเวลา 1 ปี สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ คอื London Inter-

bank offered Rate (LIBOR)  

** Credit Spread ในทีน่ี้หมายถงึ สว่นตา่งของผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารจัดอันดับเครดติในระดับ 

BBB อายุ 1 ปีทีอ่ยู่ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีแ่สดงโดย Bloomberg กับ อัตราดอกเบีย้กูย้มืระหวา่งธนาคารสาหรับ

ระยะเวลา 1 ปี สกลุเงนิดอลลา่รส์หรัฐฯ ตามทีป่รากฏในแตล่ะวนั 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานใหเ้หมาะสมกับนโยบายการลงทนุของกองทนุ 

และเป็นไปตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ หรอืหน่วยงานทีก่ ากับดแูล

บรษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 90 วัน กอ่นมกีาร

เปลีย่นแปลง เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานนัน้เกดิจากเหตสุดุวสิยั หรอืเหตปัุจจัยภายนอกอันอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการ  หรือเกดิจากกฎ ระเบยีบ ประกาศทีเ่ปลีย่นแปลงโดยหน่วยงานทีก่ ากับดูแลบริษัท

จัดการ ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ของตัวแทนสนับสนุนการขายหรอืซือ้

คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

 

20.7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไป

จะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่

ไม่ใชส่ญัชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับ

บัญชขีองบคุคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สัญชาติ

อเมรกินั ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ 

นอกจากนี้ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและ

หลักเกณฑใ์นลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

  

กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกิัน

และบคุคลทีม่ลีกัษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพือ่หาความสมัพันธข์อง

ลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบที่

ส าคญัในสองกรณ ีคอื 

(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
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2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ

รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 

เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตาม

ขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ

ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มีหนา้ทีด่ าเนินการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช าระใหก้ับกองทุนรวมทีเ่ป็น 

NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือ

ระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าให ้

กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

อาจท าใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กี

ตอ่ไป  

   

เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติามภาระ

ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่

รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิัตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย

และรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดงันี ้

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ 

ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่ีอยู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยันหรือพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้

ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื่อ

ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ

กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  



 
 

กองทนุเปิดภัทร แอก็ทฟิ ฟิกซ ์อนิคมั  (PHATRA ACT FIXED)             หนา้ 74 

(1)   ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)   ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้ง

ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ด าเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

  

การด าเนินการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธิ

ไวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่

ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

 

 

21. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย

อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม

ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 


