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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม : :   

ในเอกสารฉบบันี ้ เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่ง ๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 

กองทนุหรือกองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ให้ทําหน้าท่ีขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม  

ผู้จดัจําหน่าย หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีบริษัท
จดัการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ทําหน้าท่ีขายหน่วยลงทนุ  

สํานกังานบริการ หมายถงึ สํานกังานบริการด้านธุรกิจจดัการลงทนุของบริษัทจดัการ  

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ วนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย  

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงิน 
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11..  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทนุเปิดสินภิญโญแปด  

1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :   Sinpinyo Eight Open-end Fnd  

1.3.  ช่ือยอ่ :   SF8  

1.4.  ประเภทโครงการ :   โครงการเปิด 

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายครัง้  

1.6.  การกําหนดอายโุครงการ :   ไมมี่กําหนด 

1.7.  อายโุครงการ :  -  ปี -  เดือน -  วนั  

1.8.  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  ไมมี่ 

1.10.  ลกัษณะโครงการ :   กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  

22..  จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของราคาของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย หน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย : :   

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ :  2,000,000,000 บาท  

2.2.  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  ไมมี่ 

2.3.  มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10 บาท  

2.4.  จํานวนหน่วยลงทนุ :  200,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  ไมกํ่าหนด 

2.6.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท  

2.7.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000 บาท  

2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.9.  จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 

2.10.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

2.11.  จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :   
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33..  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม                                 
นโยบายการลงนโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่

จะลงทนุ จะลงทนุ : :   

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินลงทนุจากประชาชนทัว่ไปและนิติบคุคลทัว่ไป โดยนําเงินลงทนุท่ีระดมได้สว่นใหญ่ไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นทนุท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้ลงทนุบางสว่น
ในตราสารทางการเงินท่ีมีผลตอบแทนสงู ตลอดจนกระจายความเส่ียงในการลงทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยบริษัท
มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ 14 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ ข้อ 14.3 " การกําหนดเวลา
และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  

3.2.  ชนิดกองทนุรวม :   ลงทนุโดยตรง  

3.3.  ประเภทกองทนุรวม :   ทัว่ไป  

3.4.  นโยบายการลงทนุ :  ตราสารแหง่ทนุ  

3.5.  นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   

3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :   ไมล่งทนุ  

3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :   ไมล่งทนุ  

3.8.  ลกัษณะพิเศษ :  ไมมี่ 

3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทนุของกิจการท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูในระยะ             
ปานกลางถงึระยะยาว โดยมีอตัราสว่นการลงทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุรวมในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทนุตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานประกาศกําหนด 
สําหรับเงินสว่นท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารแหง่หนี ้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ 
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานประกาศกําหนด 

3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ  

3.11.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.12.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  

3.12.1.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอยา่ง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
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3.12.1.1  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  หุ้น 

(2)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 

(3)  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(ก)  การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management)  

(ข)  บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งใน
จํานวนท่ีเพียงพอตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 

(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทัง้นี ้ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

3.12.1.2  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ                    
ผู้ คํา้ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจ
หลกัทรัพย์ เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวง
ถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ ในกรณีท่ี
เป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการ
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือ
สถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพ่ิมเติม 



กองทุนเปิดสินภญิโญแปดกองทุนเปิดสินภญิโญแปด  55  

(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  

(ก)  ตัว๋เงินคลงั 

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ี
กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผู้ออก             
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาล
ตา่งประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศ 
หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ทัง้นี ้ ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตาม
เง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไมร่วมถึงหุ้นกู้
แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั 
หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ ตราสาร
ท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย  

(2.4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือ
หุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์  

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ
โดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้ หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์  

(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้ หรือของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ี
สํานกังานกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนี ้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทัง้นี ้ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
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การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลั
ทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้
ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนตอ่บคุคลทัว่ไปวา่พร้อมจะ
เสนอราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ี
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายุ
ของตราสารนัน้ และ 

(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแตผู่้ออก
ตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 

(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ           
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หาก                
ตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

3.12.1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ได้แก่  

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้           
ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้
แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลง
สภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การ
จดัการ  

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงิน
และดอกเบีย้เต็มจํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  

3.12.1.4  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

3.12.1.5  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  

3.12.1.6  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3) 
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3.12.1.7  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(1)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องไมทํ่าให้วตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเบ่ียงเบน  

(2)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าต้องไมมี่ลกัษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการเคล่ือนย้าย
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative) 

(3)  การเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือต้องเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ 
(efficient portfolio management) 

(4)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลาย
อยา่งดงัตอ่ไปนี ้

-  หลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ 

-  อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปล่ียนเงิน ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาในกรณีดงักลา่วได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
เทา่นัน้ 

-  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนีข้องตราสารแหง่หนี ้

-  ทองคํา นํา้มนัดิบ หรือดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ (commodity index) ซึง่ได้ระบกุารเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าหรือตวัแปรไว้อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  

-  สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 

(5)  นอกจากนี ้ กองทนุต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขเก่ียวกบัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ี
สํานกังานกําหนด 

3.12.1.8  ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  หุ้นกู้อนพุนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 โดยอนโุลม 

(2)  ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ตราสารดงักลา่วจดัทําขึน้ในรูปแบบตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) 
(2.3) หรือ (2.4)  

(ข)  ตราสารดงักลา่วต้องอ้างอิงกบัราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุม่หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตาม ประกาศ สน. 
28/2549 ข้อ 11(1) หรือ ตราสารหนีต้า่งประเทศ ตามประกาศ สน. 28/2549 ข้อ 11(2) ดชันีกลุม่
หลกัทรัพย์ ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ หรืออตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ ในกรณีของดชันีต้องมีลกัษณะตามท่ี
กําหนด ในประกาศ สน. 28/2549 ข้อ 35(2)(3) และ (4) ด้วย  
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(ค)  ตราสารดงักลา่วมีข้อกําหนดให้ผู้ออกชําระคืนเงินต้นเตม็จํานวนให้แก่กองทนุเม่ือครบอายตุราสาร 
เว้นแตเ่ป็นตราสารท่ีไมชํ่าระคืนเงินต้นเตม็จํานวนเม่ือครบอายตุราสารซึง่สํานกังานให้ความเหน็ชอบ
แล้ว และบริษัทได้จดัให้มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามท่ีกําหนด ในประกาศ สน. 28/2549 
ข้อ 41 (1) และ 

(ง)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีให้สทิธิแก่ผู้ออกตราสารในการท่ีจะชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายตุราสาร 
(callable) บริษัทจดัการได้เปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ลงทนุก่อนทําการลงทนุ 

ทัง้นี ้ การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบาย
การลงทนุของกองทนุนัน้ และต้องไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูค่าการลงทนุ 

ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารดงักลา่วจะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิดงักลา่วต้องเป็น
ประเภทท่ีกองทนุสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้  

การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงท่ีนอกเหนือจากกรณีในข้อ 3.12.1.8 นี ้ ต้องได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. เป็นรายกรณี โดยตราสารดงักลา่วต้องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวั
แปรท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน. 28/2549 ข้อ 34 

3.12.1.9  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุเป็นการทัว่ไป หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3.12.1.10  ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.9 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  

3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณี
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย 

3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

(1) ตราสารภาครัฐไทย 

(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิ
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ตรา
สารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลา
แน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารดงัตอ่ไปนี ้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุรายใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
ได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 

(2)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 

(3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทา่เงินสด 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.4 (1)(2) หรือ (5) และ          
ข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทนุดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคาร
พาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ให้นบัทรัพย์สนิท่ีธนาคารตา่งประเทศดงักลา่ว เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย                
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว
ด้วย ทัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุเข้าในอตัราสว่นดงักลา่ว  

3.13.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัต่อไปนี ้ ท่ีบคุคลใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั         
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย  
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(1)  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ ไมร่วมถงึตราสารแหง่ทนุของ 
บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2)  หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผู้
ออกหุ้นดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยวา่ด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (investment grade)  

(4)  ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้ เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  

(5)  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 



กองทุนเปิดสินภญิโญแปดกองทุนเปิดสินภญิโญแปด  1100  

(6)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  และ/หรือ  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

(7)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ีเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หรือท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
และอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหน่วยลงทนุ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่
ด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทนุและการเปิดเผยสารสนเทศของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน  

ตราสารแหง่ทนุ ตาม (1) และตราสารแหง่หนี ้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุ ตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.12.1.2 (2.7) 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่ว 
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมใน
อตัราสว่นดงักลา่วด้วย 

ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามวรรคหนึง่ (7) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
ให้นบัมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นของบคุคลตามวรรคหนึง่ท่ีเป็น
เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  

(1)  ผลประโยชน์ท่ีกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จะได้รับขึน้อยูก่บัความสามารถในการบริหารกิจการโครงสร้าง
พืน้ฐานโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐานหรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว  

(2)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหน่วยท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานถกูถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัท
ยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว  

การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามวรรคส่ี ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนด
เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม  

3.13.1.5  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ                      
ข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั               
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั             
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ี เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ  

3.13.1.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั             
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ ไมเ่กินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
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(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 
10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

3.13.1.7  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใด เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายหรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุ
หรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กิน
อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่ว ในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่
กรณี 

3.13.1.8  บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุม่กิจการ ตามข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.8 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทําและ
เปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือ           
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

ทัง้นี ้ในข้อ 3.13.1.6– 3.13.1.8 จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

3.13.1.9  ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา            
ใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการ ตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะใน
ระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม (ข้อ 61) 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนี ้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ตามวรรคหนึง่ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว ให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ 

ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่ว โดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 

3.13.1.10  ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผอ่นผนัตอ่
สํานกังานเพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ ตามข้อ 3.13.1.9 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
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3.13.1.11  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

3.13.1.12  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ี
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการ
อ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัท
จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.13.1.13  บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูคา่
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ 
หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
สามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.14  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิง
ของใบแสดงสทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้ โดยถือ
เสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่
ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูค่าใบแสดง
สทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
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(2)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น หรือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ให้บริษัท
จดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตรา
สารดงักลา่ว 

(ข)  นบัมลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุ
ลงทนุในหุ้นท่ีรองรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ มลูคา่ของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูคา่ตามราคาตลาดของหุ้นนัน้
ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิหรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี  

(3)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ให้บริษัทจดัการคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตรา
สารดงักลา่ว 

(ข)  นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่
กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้ มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  แล้วแตก่รณี 

(4)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่การให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้
อยู ่ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามคูส่ญัญาท่ีกําหนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

3.13.1.15 ในการคํานวณอตัราสว่น ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5(1) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไข ตามข้อ 3.13.1.16 ด้วย  

(1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั                  
ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการ
จะเลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

3.13.1.16  การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั ตามข้อ 3.13.1.12 จะทําได้ตอ่เม่ือบคุคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

3.13.1.17  ในกรณีท่ีกองทนุมีสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) หากการ
ใช้สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น
นี ้ บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้  
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3.13.1.18  ในกรณีท่ีตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้ หรือตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิ
ของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้หรือตราสารกึง่หนี ้
กึง่ทนุนัน้ มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนด
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่น
ผนัจากสํานกังาน  

(1)  ตราสารแหง่ทนุนัน้ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแหง่ทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหวา่งแก้ไขการดําเนินการ
ให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  

(2)  ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

3.13.1.19  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงาน โดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.20  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใด เป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ เกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศ ท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุและ
การมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ 

(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีมีเหต ุ จําเป็นและ
สมควรโดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 

(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่ว เป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการ
ยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการ
ทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้ การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัท
จดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืน 

3.13.1.21  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะ ตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.13 ข้อ 3.13.1.17 ข้อ 
3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.19 และข้อ 3.13.1.20 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
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ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ี
ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.22 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไมนํ่ามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5 

3.  Investment grade company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

4.  Financial institution company limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

5.  Individual fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10 

6.  Total fund limit :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

3.13.2.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  

44..  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ((CCllaassss  ooff  UUnniitt))  ::    

4.1.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมมี่  

4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

55..  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : :   

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

-  บริษัทจดัการ 

- ผู้สนบัสนนุการขายหร่ือรับซือ้คืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดัการจะไมดํ่าเนินการเสนอขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดครัง้แรก เน่ืองจากบริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เปล่ียนประเภทกองทนุจากเดิมเป็นประเภทไมรั่บคืนหน่วยลงทนุก่อนสิน้อายโุครงการ (กองทนุ
ปิด) เป็นประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (กองทนุเปิด) และจะเปิดขายหน่วยลงทนุตามปกติภายใน 30 วนั นบัจากวนัครบ
กําหนดอายกุองทนุปิดในวนัท่ี 26 เมษายน 2543 
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บริษัทจดัการจะดําเนินการประกาศยกเลิกใบหน่วยลงทนุซึง่นายทะเบียนได้ออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด และจะจด
แจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแสดงความจํานงท่ีจะถือหน่วยลงทนุตอ่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงความจํานงท่ีจะขายคืน
หน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้แสดงเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วนถงึบริษัทจดัการ
ภายในสิน้วนัท่ี 26 เมษายน 2543 เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้
นายทะเบียนนําสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัท่ีกําหนดมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุปิด และจะเปิดเผยสรุปรายงานการลงทนุใน
หลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินในแตล่ะหมวดอตุสาหกรรม ณ วนัทําการลว่งหน้า 1 วนัก่อนวนัย่ืนขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายการทางทะเบียนตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้สนใจทัว่ไปเม่ือได้รับการร้องขอ 

66..  การเสนอขายภายหลังกาการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก รเสนอขายคร้ังแรก : :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  บริษัทจดัการ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.2.1  วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนท่ีเป็นปัจจบุนัหรือข้อมลูสําคญัตา่งๆ ของกองทนุ ได้ทกุวนั ในเวลาทําการ และทําการ
ซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น. โดยจะเร่ิมเปิดขายหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัครบ
กําหนดอายกุองทนุปิด ในวนัท่ี 26 เมษายน 2543 

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย
และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ทัง้นี ้ ให้ถือวา่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุคือวนัท่ีผู้ ซือ้ชําระเงิน   (ในกรณีเป็น
เงินสด) หรือวนัท่ีธนาคารสามารถผา่นเงินเข้ามายงั “บญัชีจองซือ้กองทนุเปิดสินภิญโญแปด” หรือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได้ (ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ชําระด้วย เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่หกับญัชี
ธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้)  

ราคาขาย = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคาขาย) + คา่ธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้แตล่ะรายจะได้ = จํานวนเงินท่ีซือ้ / ราคาขาย  

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

6.2.3  วิธีการขายหน่วยลงทนุ : 

(1)  บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควร
ทราบพร้อมกบัใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจดั
ให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบคําขอเปิด
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บญัชีกองทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ได้ท่ี ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทกุวนั ในเวลาทําการ  

(2)  ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่ 10,000 บาท สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาท 
สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้ครบถ้วนชดัเจน และนําใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ (ถ้ามี) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนงัสือมอบอํานาจพร้อมตวัอยา่ง
ลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) (สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก) พร้อมทัง้เงิน คา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จํานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน หรือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ หรือสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได้สําหรับผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการแล้ว  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไปสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ซือ้พร้อม
รับรองสําเนาถกูต้อง ให้แก่บริษัทจดัการทางโทรสารภายในเวลาท่ีกําหนดดงักลา่วข้างต้น ผู้สัง่ซือ้ตกลงสง่
ต้นฉบบัเอกสารทกุฉบบัให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ซือ้ทางโทรสาร ทัง้นี ้ หาก
ปรากฏในภายหลงัวา่ข้อความหรือข้อมลูตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนัหรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับ
เอกสารต้นฉบบั และบริษัทจดัการได้ดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้
สัง่ซือ้ได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัทจดัการในการดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว  

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับไมช่ดัเจน หรือไมค่รบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบแตไ่มไ่ด้รับ
การแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3)  ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่หกับญัชีธนาคารท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดย
เช็ค ดราฟท์หรือเช็คธนาคารดงักลา่วจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด” ซึง่เป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัท
จดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(4)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารภายหลงักําหนดเวลารับฝากเช็ค
เพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนัเดียวกนัของบริษัทจดัการและสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีสัง่ซือ้ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คธนาคารดงักลา่วไมส่ามารถเรียก
เก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ี
เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้นัน้  

(5)  ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถมาทําการซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกับริการ
ของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟท์ธนาคาร (ท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ทกุสาขาในเขตกรุงเทพฯ) เช็คหรือเช็คธนาคาร (ในเขตหกับญัชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดสินภิญโญแปด” หรือบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอยูต่า่งจงัหวดัให้ใช้ตัว๋แลก
เงิน หรือดราฟท์ธนาคารท่ีระบวุา่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทกุสาขาในเขตกรุงเทพฯ เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเก็บเงินตาม 
ตัว๋แลกเงิน ดราฟท์ ธนาคาร เช็คหรือเช็คธนาคารท่ีสง่มาเรียบร้อยแล้ว เป็นวนัท่ีทําการขายหน่วยลงทนุนัน้  

(6)  ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระราคาซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนด้วยเงิน ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ดําเนินการของบริษัทจดัการเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการหกักลบลบกนัก็ได้  

(7)  หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการหรือสํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและการรับเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

(8)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมหนงัสือรับรองสทิธิใน
หน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(9)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(10)  ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไมไ่ด้  

(11)  การเพิ่มหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

(12)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับหรือปฏิเสธคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้
เหตผุลใด ๆ  

1)  คําสัง่ซือ้ท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุ มากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุ  

2)  คําสัง่ซือ้โดยผู้ลงทนุท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทนุดงักลา่วถือหน่วยลงทนุมี
มลูคา่รวมกนัมากกวา่ 10 ล้านบาท  

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

1) บริษัทจดัการอาจเปิดบญัชีเงินฝากเพ่ือรับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มเติมจาก “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดสนิ
ภิญโญแปด” โดยผู้สัง่ซือ้สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยสัง่จ่ายในนามบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติม
ดงักลา่วได้ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะอนญุาตให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินผา่นบญัชี
เงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนเร่ิม
ให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

2) บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทนุด้วยวิธีการขายแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(2.1)  วิธีการขายหน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอ (Saving Plan) 
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(2.2)  วิธีการขายหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(2.3)  วิธีการขายหน่วยลงทนุอ่ืนๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบให้ดําเนินการได้ 

ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 
วนัก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยไม่ถือวา่เป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัท (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังาน
สาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง  

77..  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

-  บริษัทจดัการ 

-  ไปรษณีย์ 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

7.2.  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

-  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 

7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

เน่ืองจากกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด เป็นกองทนุรวมท่ีเปล่ียนประเภทมาจากกองทนุปิด ดงันัน้ บริษัทจดัการจะสง่
หนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมสนิภิญโญแปด ให้ทราบเร่ืองการเปล่ียนประเภทโครงการของกองทนุ
ปิดเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมสรุปสาระสําคญัของกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 
และข้อเปรียบเทียบระหวา่งกองทนุรวมสนิภิญโญแปดกบักองทนุเปิดสนิภิญโญแปดในประเดน็ท่ีแตกตา่งกนัอย่างน้อย 
20 วนัก่อนวนัครบกําหนดการแสดงความจํานงถงึบริษัทในวนัท่ี 26 เมษายน 2543 ซึง่เป็นวนัครบอายกุองทนุปิด เพ่ือให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความจํานงท่ีจะถือหน่วยลงทนุตอ่ไปในกองทนุเปิดหรือจะขายคืนหน่วยลงทนุโดยสง่เอกสาร
ลงทะเบียนถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2543 ซึง่เป็นวนัครบอายกุองทนุปิด บริษัทจดัการจะถือมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ณ วนัทําการท่ีสองลว่งหน้าก่อนวนัย่ืนคําขอแก้ไขรายการทางทะเบียนตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (วนัท่ีกําหนด
มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุปิด) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณมลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย 
และถือวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับแก้ไขรายการทางทะเบียนเป็นวนัเร่ิมโครงการกองทนุเปิดสนิภิญโญแปด 
หลงัจากนัน้ บริษัทจะจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการถือหน่วยลงทนุตอ่ไป 
หรือสง่เช็คชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีกําหนดมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุปิด  
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(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเร่ิมทําการถงึเวลา 13.00 น. ท่ี
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) ในราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือบริษัทจดัการหรือ
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) จะเร่ิมเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัจาก
วนัครบกําหนดอายกุองทนุปิด ในวนัท่ี 26 เมษายน 2543  

(2)  บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์คํานวณ
ราคารับซือ้คืน  

ราคารับซือ้คืน = มลูคา่หน่วยลงทนุ (ใช้เพ่ือการคํานวณราคารับซือ้คืน) – คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  

จํานวนเงินท่ีผู้ขายคืนจะได้รับ = จํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน x ราคารับซือ้คืน  

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  

(3)  สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขาย
คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4)  ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน 
โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุหรือจํานวนเงินมีหน่วยเป็นบาทท่ีจะขายคืนในคําสัง่ขายคืน พร้อมทัง้มอบสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนงัสือมอบอํานาจ พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติ
บคุคล) ให้บริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่
มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารหลกัฐานของผู้สัง่ขายคืนพร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง ให้แก่บริษัทจดัการทางโทรสารภายในเวลาท่ีกําหนดดงักลา่วข้างต้น ผู้สัง่ขายคืนตกลงสง่ต้นฉบบั
เอกสารทกุฉบบัให้แก่บริษัทจดัการภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการสง่คําสัง่ขายคืนทางโทรสาร ทัง้นี ้หากปรากฏ
ในภายหลงัวา่ข้อความหรือข้อมลูตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไมต่รงกนัหรือบริษัทจดัการไมไ่ด้รับเอกสาร
ต้นฉบบั และบริษัทจดัการได้ดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้สัง่ขายคืน
ได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัทจดัการในการดําเนินการ ตามข้อมลูท่ีได้รับทางโทรสารนัน้แล้ว  

หากข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับไมช่ดัเจน หรือไมค่รบถ้วน และบริษัทจดัการได้แจ้งให้ผู้สัง่ขายคืนทราบแตไ่มไ่ด้
รับการแก้ไขหรือยืนยนัจากผู้สัง่ขายคืน บริษัทจดัการสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บการขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(5)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่น
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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(6)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถมาทําการขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเอง ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังาน
บริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่ใบคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุท่ีกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมทัง้สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง (สําหรับบคุคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนงัสือมอบ
อํานาจ พร้อมตวัอยา่ง ลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบคุคล) โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึ
บริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือเอาวนัท่ีได้รับเอกสารดงักลา่วข้างต้นครบถ้วน เป็นวนัท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  

(7)  บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มีคําสัง่ขายคืนในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะสง่ใบยืนยนัการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกํากบั
ภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ และชําระเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการ
นําเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ในการจดัสง่เอกสารดงักลา่วข้างต้นและเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ ดําเนินการแทนได้  

(8)  สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร 
บริษัทจดัการจะโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจาก
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ สําหรับการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเช็ค บริษัท
จดัการจะออกเช็คในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ พร้อมกบัใบยืนยนัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หนงัสือ
รับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" ทัง้นีก้ารดําเนินการนําสง่เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามวิธีการดงักลา่ว
ข้างต้นนี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้ ดําเนินการแทนได้  

(9)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ หรือสํานกังานบริการของบริษัท 
จดัการ (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุหรือไมส่ามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหวา่งการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการ  ตามข้อ 10 "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ" หรือข้อ 11 "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" 
หรือข้อ 12 "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" แล้วแตก่รณี ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดท่ีบริษัทจดัการหรือสํานกังานบริการของ
บริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้การยกเลิกคําสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการก่อน  
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(10)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(11)  การลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนจะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

(12)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนระยะเวลาทําการในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ือความ
เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ
รวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงระยะเวลาทําการ
ลว่งหน้าอยา่งน้อย 15 วนั โดยจะติดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศ
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนันบัแต่
วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   ทกุวนัทําการ  

7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  

7.8.  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1)  บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติม ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(1.1)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

(1.2)  วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืนๆ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต หรือเหน็ชอบให้
ดําเนินการได้ ทัง้นี ้ เม่ือบริษัทจดัการจะเปิดให้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยไมถื่อวา่
เป็นการแก้ไขโครงการ  

2)  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศท่ีสํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปล่ียนแปลง  
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88..  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : :   

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  -  

8.2.  รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุนีไ้ปยงักองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการ หรือจากกองทนุอ่ืนของบริษัทจดัการมายงักองทนุนี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ ทัง้นี ้ เม่ือ
บริษัทจดัการจะเปิดให้ใช้บริการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั
ก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดงักลา่วท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดมี
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และกรณีตามหวัข้อการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืน
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และหรือตามหวัข้อการหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

99..  การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ : :   

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ โดยได้รับความเหน็ชอบจาก ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ท่ีสมาคมกําหนด  

1100..  การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การเล่ือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่ง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไมเ่กิน 10 
วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณี ตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้  

(3)  ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้อง
ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  

1111..  การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง : :   

1.  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่ 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่ง
สมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(3)  ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ ตามประกาศสํานกังานคณะ 
กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิใน
ตา่งประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ และการกําหนดอตัราสว่นการลงทนุ เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
เกิดขึน้ และก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมดงักลา่วอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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ทัง้นี ้ เฉพาะกรณีท่ีกองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แตล่ะแหง่
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม หรือ 

(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไมส่ามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ 

2.  เม่ือปรากฏเหต ุตามข้อ 1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว บริษัทจะปฏิบติัดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบถึงการไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือ
การหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั 

(2)  รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามข้อ 1 เกิน 1 วนัทําการ บริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการ
ก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั 

ในช่วงเวลาท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  

3.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับ              
คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ใน
การซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

1122..  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร แตร่วมแล้ว
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ต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

1133..  เงื่เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : :   

- 

1144..  การจ่ายเงนิปันผล การจ่ายเงนิปันผล : :   

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมหรือการเพ่ิมขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานเม่ือกองทนุ
รวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล หรือมีการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานในงวดบญัชีท่ี
จะจ่ายเงินปันผลนัน้  

โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 95 ของรายได้จากการลงทนุสทุธิบวก/หกักําไรหรือขาดทนุสทุธิท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
(แล้วแตก่รณี) ของโครงการในแตล่ะงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลหรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสม โดยไมร่วมกําไร
หรือขาดทนุสทุธิท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized profit/Loss) เม่ือกองทนุรวมมีกําไรสะสมจนถงึงวดบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควรได้  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมจ่่ายเงินปันผลในงวดใด ๆ ก็ตาม ท่ีรายได้จากการลงทนุสทุธิบวก/หกักําไรหรือขาดทนุสทุธิ
ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ (แล้วแตก่รณี) ต่อหน่วยลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ต่ํากวา่ 0.25 บาท  

14.3.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

(1)  บริษัทจดัการจะประกาศปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลาท่ีจ่ายเงินปันผลแต่ละงวด 

(2)  บริษัทจดัการจะถือจํานวนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการท่ี 8 นบัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ีจ่ายเงินปันผลแต่
ละงวดเป็นเกณฑ์ในการคํานวนอตัราเงินปันผล 

(3)  บริษัทจดัการจะหยดุขายหน่วยลงทนุชัว่คราว ในระหวา่งวนัทําการท่ี 8 ถึงวนัทําการก่อนหน้าวนัท่ีปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการยงัคงรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามปกติ และเร่ิมขายหน่วย
ลงทนุอีกในวนัท่ีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุโดยปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ สํานกังานใหญ่
และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(4)  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

1)  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 

2)  ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทํากรทกุแห่งของบริษัทจดัการและจดัให้มีประกาศดงักลา่ว ณ 
สถานท่ีติด ตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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3)  สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูละผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ                 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุทกุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือร้องขอ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพ่ือจ่ายเงินปันผล จะได้รับ
เงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึประเมิน ซึง่ต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุ
ลดลงเทา่จํานวนเงินปันผล 

ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็น
กรณีท่ีได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชีและแยกเงินท่ีไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุ
รวม และไมนํ่าเงินดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของ
แผน่ดิน 

1155..  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : :   

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมท่ีสามารถประมาณการได้ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 
2.28 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมทกุกรณี  

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนั  

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.08 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุท่ีคํานวณได้เป็น
รายวนั 
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15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในอตัราร้อยละ.0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุท่ีคํานวณ
ได้เป็นรายวนั  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

(1)  คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมต่างๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุ และคา่นายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  

(2)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการมีบญัชีกองทนุกบัธนาคาร เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ 
คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค ตามท่ีจ่ายจริง  

(3)  คา่ตอบแทนผู้ ชําระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชีกองทนุรวมจนถงึการจดทะเบียนเลิก
กองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  

(4)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ และคา่ส่ือโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์กองทนุ ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทนุ และคา่ใช้จ่ายในการเซน็สญัญาตา่งๆ อนั
เก่ียวเน่ืองกบักองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี  

(5)  คา่จดัทํารายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
และหรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ท่ีบริษัทจดัการ จดัทําหรือมี
หน้าท่ีจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด ตามท่ี
จ่ายจริง  

(6) คา่จดัทํา คา่แปล และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ แบบฟอร์มคําสัง่
ซือ้และขายหน่วยลงทนุ ใบยืนยนัคําสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วย
ลงทนุ (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุรวม 
ตามท่ีจ่ายจริง  

(7)  คา่เตรียมการและจดัสง่เอกสาร หนงัสือโต้ตอบผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรายงานตา่งๆ ตลอดจนหนงัสือรับรอง
สทิธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุ (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) รวมทัง้คา่
ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ คา่โทรสารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  
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(8)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) เช่น คา่เตรียมการจดัสง่เช็คเงินปันผลและรายงานประจําปี               
คา่ซองจดหมาย คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการจ่ายเงินปันผลโดยตรง ตามท่ีจ่ายจริง  

(9)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียก
คา่สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง  

(10)  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม            
ตามท่ีจ่ายจริง  

(11)  คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปล่ียนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ
หนงัสือพิมพ์ การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การทําเอกสารแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือคา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  

(12)  คา่ใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมโดยตรง เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย คา่จดัพิมพ์และจดัสง่
หนงัสือบอกกลา่ว คา่ใช้จ่ายในการวิเคราะห์ วิจยัหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุจะลงทนุ หรือประกาศท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีกฎหมายหรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  

ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทนุรวมข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทนุรวม  

การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะ
คํานวณทกุวนัทําการโดยใช้มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในแตล่ะวนัในการคํานวณ โดยกรณีการคํานวณใน
วนัหยดุทําการจะใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของวนัทําการถดัไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะชําระโดยตดัจ่ายจากบญัชี
กองทนุรวมเป็นรายเดือน  

คา่ใช้จ่าย ตาม (1) ถงึ (12) จะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดั
จ่ายทัง้จํานวน หรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จาก
คา่ใช้จ่ายนัน้ๆ ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนด โดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  

15.3.  คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุโดยช่วงแรก 
บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี)ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
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คืนและลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน 
โดยในช่วงแรก บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี)ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและลงประกาศหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นบั
แตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 13.3 "สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ" ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการโอน
หน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยผู้ โอนจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วย
ลงทนุ  

15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14.2 "เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ" ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) ในอตัรา 50 บาทตอ่ 
1 ฉบบั โดยจะถกูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วในวนัท่ีย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ  

15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  ไมมี่  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้และขายคืน (ถ้ามี)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงิน
เรียกเก็บจริง  

15.4.  วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
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15.5.  การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ตามข้อ 15.3 "คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ" และข้อ 15.2 "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม" โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 
60 วนั โดยจะติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังาน
ใหญ่และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั ทัง้นีก้ารเพิ่มเติมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะต้อง
ไมเ่กินร้อยละ 25 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

(2)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการ สํานกังานบริการของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขา (ถ้ามี) ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง  

15.6.  หมายเหต ุ:  

1166..  วธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยวธีิการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง ถูกต้อง : :   

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  ในประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะ 
กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ และ คํานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ ในการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของ
สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ 

(2.2)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  กรณีกองทนุรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุแต่ละครัง้หา่งกนัตัง้แตห่นึง่เดือนขึน้ไป ให้บริษัทประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ของวนัทําการ
สดุท้ายของเดือน ภายในวนัทําการถดัไป 

(ข)  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
ภายในวนัทําการถดัไป 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการ
จ่ายเงินปันผล ภายในวนัทําการถดัไป 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

(2.4)  ในกรณีท่ีการประกาศ ตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทําผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุท่ี
จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบัและปิด
ประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) )  

เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทอาจดําเนินการโดยวิธีการใดๆ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วแทนการประกาศในหนงัสือพิมพ์ก็ได้ 

(2.5)  ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

3  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล สําหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
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(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีคํานวณได้ใน 
(3.2) 

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณ ตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิด  

16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกวา่หนึง่สตางค์ หรือตา่งจาก
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัท
จดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุ               
ไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณ
ราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบั
แตว่นัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะ
วนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีพบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน
วนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
รายงานดงักลา่วจะมีรายการอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) และ วนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขราคา ตาม (2) ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึ่งฉบบั ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) 
และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
ดงักลา่ว 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทํา ตาม (1) ให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมี
สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะ
ปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุ
ท่ีถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุ
เหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
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ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วย
ลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการ               
จะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องหากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่ หรือมี
หน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาด
อยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง
มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใด
มีมลูคา่ไม่ถงึหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการ
จ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ ตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงิน
ของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคา ตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ 
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
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1177..  ช่ือผู้เก่ียวข้อง ช่ือผู้เก่ียวข้อง : :   

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  ไมมี่ 

17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

17.5.  ท่ีปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

17.5.2.  ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ :  

17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  

ช่ือ :  นาย ไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ  

ช่ือ :  นางสาว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์  

ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ช่ือ นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

1188..  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม : :   

18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี :  วนัท่ี 30 เมษายน 

18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  วนัท่ี 30 เมษายน 2544  

18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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1199..  การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ วิธีการจัดการ : :   

19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิด
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีท่ีมติดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในข้อ "สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีปรึกษา (ถ้ามี)" และค่าธรรมเนียมในข้อ 15 
"คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ แล้วแตก่รณีในการดําเนินการตามมตินัน้ ๆ 
หรือขอความเห็นชอบจากสํานกังานในการดําเนินการด้วย ทัง้นี ้ การดําเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะต้องไม่ขดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

19.2  ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 
15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี  

19.3  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับ
ความเหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ 
พร้อมทัง้รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไป ตามข้อกําหนดใน
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2200..  ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ : :   

20.1  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
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ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่สามารถ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้ หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการขอให้สํานกังานพิจารณา
ขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุรวม 

20.2  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจํานวนไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้
ภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือดําเนินการเลกิกองทนุรวมนัน้ทนัที ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

20.3  บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้
กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทํา
ด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

20.4  เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วดัผลการดําเนินงานของกองทนุ คือ ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ตามประกาศสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

20.5  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

20.6  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งั
ปรากฎด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ใน
ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ี
เก่ียวข้อง”)  
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กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญั
ในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถกูหกัเงิน ในอตัรา 30% ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถงึเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตน 
ตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนั ตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทํา
ให้กองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้  และ/หรือ ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ 
รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ 
ท่ีอยู ่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ 
ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  
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(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร  และ/หรือ คํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตาม
หวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลู
เม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ ได้
ดําเนินการ ตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผล และ/หรือ เงินท่ีชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการ และกองทนุมีการดําเนินการท่ีไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น              
ซึง่ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการ ตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

2211..  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัท
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จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนั ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผา่นการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  

 

 


