
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุเปิดทีเอม็บ ีอีสท์สปรงิ พรอ็พเพอรต์ี้ 
แอนด ์อินฟราสตรัคเจอร ์อินคัม พลัส 
ส่วนข้อมูลโครงการ 1 มิถุนายน 2565 
 



ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร ์อนิคัม 
พลัส เฟล็กซเิบิล้  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible 
Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  TMBPIPF  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจัดตัง้กองทนุรวม หรอืการเลกิกองทนุนี ้ทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณี
ทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ไดต้ามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึเหตกุารณ์ดังกลา่ว ผา่นทางไปรษณีย ์ผา่น 
www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหนว่ยลงทนุ
ทีเ่สนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท  
 
2.1.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ : 2,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

โดยในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุโครงการไดไ้มเ่กนิ
รอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุโครงการหรอืไมเ่กนิ 300 ลา้นบาท  
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  



 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1.00 2.6 หน่วย มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : 1.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื :  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ :  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ :  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และ/หรอืการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุครัง้ถัดไป และ/หรอื มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท และ/หรอื 
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื โดยปรับเพิม่ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 100 หน่วย โดยใหถ้อืวา่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
กอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว (ทัง้นี้ หากในกรณีทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั กอ่นวนัด าเนนิการดังกลา่ว) โดยตดิประกาศดงักลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และประกาศใน www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทาง
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำร
ลงทนุ ลกัษณะพเิศษ กำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ประเภทและ
อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ีจ่ะลงทนุ :  
 
3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกส าหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุใน
ทรัพยส์นิประเภทอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอืหน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ทรัพยส์นิทางเลอืก  
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก : 
 
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs/กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 



- กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  
การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ  
โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  
วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

ไมม่ ี 
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีว้ัด (active 
management)  
 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

 
หมายเหต:ุ 

 • ดัชนผีลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) รอ้ยละ 50 

 • The FTSE Strait times REIT Total Return Index รอ้ยละ 50 ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็น
ควรและเหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ ้
ลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ดั ค าอธบิายเกีย่วกบัตัวชีว้ัด และเหตผุลในการเปลีย่น
ตัวชีว้ดัดังกลา่วผา่นการลงประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุและ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของ
ตัวชีว้ดัไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกลา่วใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช ้

ประโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 
3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  



 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบายลงทนุในหลักทรัพยห์รอืตราสารทีอ่ยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Sector) 
และ/หรอื หน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึอยูร่ะหวา่งการด าเนนิการกระจายการถอืหน่วยลงทนุ หรอื
เปิดเสนอขายครัง้แรก โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
โดยหลักทรัพยห์รอืตราสารทีอ่ยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์(Property Sector) ประกอบไปดว้ย  
 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอื  

2. หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละ/หรอื  
3. ตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรัพยแ์ละ Exchange Traded Fund ทีเ่นน้ลงทนุในตราสารของกองทนุ
อสงัหารมิทรัพย ์(REITs ETF) รวมถงึตราสารอืน่ใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่ตราสารดังกลา่ว หรอืทีม่ผีลตอบแทน
อา้งองิกบัตราสารดังกลา่วหรอืกลุม่ของตราสาร/หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
4. หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนททีอ่ยูภ่ายใตห้มวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพยห์รอืทีม่ลัีกษณะเทยีบเคยีงไดก้บั
หมวดอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรัพย ์รวมถงึตราสารหรอืสญัญาทางการเงนิทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ดังกลา่ว
หรอืใหผ้ลตอบแทนอา้งองิกบัหุน้ / กลุม่หุน้นัน้ ๆ  

    สว่นทีเ่หลอื กองทนุอาจลงทนุในตราสารทนุ ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หน่วยลงทนุของกองโครงสรา้ง
พืน้ฐานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และ/หรอื เงนิฝากโดยวัตถปุระสงคส์ ารองไว ้เพือ่การด าเนนิงาน หรอืรอ
การลงทนุ เพือ่สภาพคลอ่ง และบรษัิทจัดการจะลงทนุในเงนิฝากตา่งประเทศ ทัง้ในรปูเงนิบาทและเงนิตรา
ตา่งประเทศ รวมถงึลงทนุในหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) ทีม่ี
ตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุ (Hedging) ตาม
สภาวการณ์ตลาดหรอืเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอยา่งเชน่ กรณี คา่เงนิดอลลารส์หรัฐฯ มแีนวโนม้ออ่นคา่
ลง กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่น
ในสดัสว่นทีม่ากกวา่ กรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐฯ มแีนวโนม้แข็งคา่ อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจพจิารณาลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นในสดัสว่นทีน่อ้ย หรอือาจพจิารณา
ไมป้่องกนั ในกรณีคา่เงนิดอลลารส์หรัฐฯมแีนวโนม้แข็งคา่ ดังนัน้ กองทนุจงึยังคงมคีวามเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่นอยู ่ซ ึง่อาจท าใหผูล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทนุ
เริม่แรกได ้อ้กีทัง้การท าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง
จากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  
 
กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลัีกษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structure Notes) รวมถงึหลักทรัพย์
ทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ระดับทีส่ามารถลงทนุได ้
(Non-Investment grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) ทัง้นี ้กองทนุอาจมี
ไวซ้ ึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนีนั้น้ไดรั้บการจัด
อนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้  
 
ทัง้นี้ การด ารงอตัราสว่นการลงทนุขา้งตน้จะไมน่ ามาบงัคับใชใ้นชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนันับตัง้แตว่นัจด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม และ/หรอืในชว่งระยะเวลาทีก่องทนุมคีวามจ าเป็นตอ้งรอการลงทนุ และ/
หรอืในชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิโครงการ และ/หรอืในชว่งทีผู่ล้งทนุท าการสัง่ซือ้ หรอืขายคนื หรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุเป็นจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วนัท าการ และจะไมน่ ามาบงัคับใชใ้นกรณีทีส่ภาวะการ
ลงทนุทัง้ในประเทศ และ/หรอืตา่งประเทศไมป่กต ิหรอืไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน 
เกดิภัยพบิตั ิหรอืเหตกุารณ์ไมป่กต ิมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ วงเงนิลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการชัว่คราว 
เป็นตน้ หรอืเพือ่รอการลงทนุ โดยไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิงานทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการและถอืวา่ไดรั้บ



ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้กองทนุจะท ารายงานการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ
ทีก่ าหนด พรอ้มทัง้เหตผุล และจัดสง่มายังส านักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาทีก่ าหนด 

 
3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ทัง้นี ้โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
และไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ใด  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร  
1.1 ตราสารทนุ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้((Transferable Subscription Right : TSR)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share 
warrants)  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัตราสารทนุ ตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที ่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  
 
1.2 ตราสารหนี ้ 
1.2.1 พันธบตัร  
1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูอ้นุพันธ ์ตราสาร  
Basel III))  
1.2.4 ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange : B/E)  
1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note : P/N)  
1.2.6 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม  
1.2.1 - 1.2.7 ตามที ่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ  
 
1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants : DW)  
 
2. คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสาร  
ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดังนี้  
 
2.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีาร
รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได)้  
2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษัิทจัดการ สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุได ้



อยา่งสม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอื
ไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.4.1 ธพ.บง.หรอื บค.ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกต๋ัวทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ตอ้งมคีณุสมบตั ิและหลักเกณฑใ์นการ
ลงทนุดังนี ้ 
1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property :  
1.1.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไป
ในสว่นที ่1 ตามขอ้ 2.1-2.3  
1.1.2 ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุ ในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี ้
(ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  
1.1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุรวมสามารถลงทนุได ้ 
1.1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
single entity limit ของกองทนุนัน้  
1.1.2.3 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม หลักเกณฑ ์
product limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้  
1.1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ กองทนุนัน้  
1.1.3 ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดังกลา่ว ตอ้งไมใ่ช่

กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2  
ขอ้ 1.1  
1.2.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไป
ในสว่นที ่1 ตามขอ้ 2.1-2.3  
1.2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  
 
สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก
ของผูรั้บฝากดังนี ้ 
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  
10. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  
 
สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo) ตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงาน  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 



สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์(securities lending) ตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอื
หลายอยา่ง ดังนี ้ 
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดใ้นสว่นที ่1 - 5  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั(spot 
price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชดั่ชนี 
หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่ง
แพรห่ลายดว้ย  
2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณี กองทนุไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 
2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณชิย ์ธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระที่
กองทนุอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และ
เป็นไป ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต ก าหนด  
4.หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง ในกรณีที ่บรษัิทจัดการลงทนุใน 
derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกบัทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่งการลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้ง
เป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  
 
5.หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
 
5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทกุวนัที ่15 
และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของบรษัิทจัดการใหค้ านวณและแจง้
มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป  
 
5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี 
 
5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ
หรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  



 
ทัง้นี้ การลงทนุในตราสารหรอืสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดังกลา่วตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท า
สญัญาในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิทที่
จัดตัง้และเสนอขายใน GMS  
 
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิตา่งประเทศทั่วไป  
1.ประเภทของตราสารตา่งประเทศ  
1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right : TSR)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share 
warrants)  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ  
1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
1.2.1 พันธบตัร  
1.2.2 ตั๋วเงนิคลัง  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ตั๋วแลกเงนิ  
1.2.5 ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  
1.2.6 ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี้อืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด
เพิม่เตมิ  
1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธต์า่งประเทศ (Derivative Warrants : DW)  
 
2. คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสาร  
ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมคีณุสมบตัขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น 
ดังนี้  
2.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอื ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
แฝง ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายก าหนดหรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีบ่รษัิทจัดการ สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุได ้
อยา่งสม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอื
ไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
2.4 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N ดังกลา่ว
ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.4.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.4.2 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตามหัวขอ้ประเภทของหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ สว่นที ่2 คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของ
ตราสาร ขอ้ 2.4.1 – 2.4.7  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกต๋ัวทัง้จ านวนรวมถงึ
ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  
 
สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการ
ลงทนุดังนี ้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคับกฎหมายตา่งประเทศ  



1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
1.1.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไป
ในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะดังนี้  
1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศทีก่ ากบัดแูลดา้นหลักทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอื เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่ี
การซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
1.1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญ
ของ IOSCO  
1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งอยู่
ภายใตห้ลักเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของ
ประเทศนัน้  
1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดังกลา่วมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพยีงพอทัง้นี ้
ตามรายชือ่ประเทศทีส่ านักงานก าหนด  
1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุรวม ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดังกลา่วตอ้งมกีาร
จ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมนีโยบายการ
ลงทนุดังนี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค า
แทง่)  
1.1.4.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
single entity limit ของกองทนุรวม นัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชก้บักรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  
1.1.4.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
product limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุรวมนัน้  
1.1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ กองทนุรวมนัน้  
 
ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที ่MF ลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่ง่เนน้ลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิ
เดยีวกบัที ่MF สามารถลงทนุได ้และเมือ่น าทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าค านวณตามสดัสว่น (pro rata) 
แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกลา่ว  
1.1.5 กรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศ
ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุทีม่ลัีกษณะท านองเดยีวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็น
ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานโดยกอ่นการลงทนุ บลจ. ตอ้งจัดใหม้ี
การเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอื
ชีช้วนดว้ย  
1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1  
1.2.1 มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสารทางการเงนิ
ตา่งประเทศท่ัวไป ในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้  
1.ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
3.สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตามหวัขอ้ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศสว่นที ่3 ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิ
ฝาก ขอ้ 1- 9  
สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืตา่งประเทศ (reverse repo)โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพยต์า่งประเทศ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  
สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอื
หลายอยา่งดังนี้  
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดใ้นสว่นที ่1 - 5  



1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  
 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั(spot 
price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชดั่ชนี 
หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่ง
แพรห่ลายดว้ย  
 
2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้ 
กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นนติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
ธรุกจิ derivatives ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
สมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
 
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่
กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระที่
กองทนุอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และ
เป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต ก าหนด  
 
4. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง ในกรณีที ่บรษัิทจัดการลงทนุใน 
derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกบัทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่งการลงทนุใน derivatives ดังกลา่วตอ้ง
เป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  
 
5.หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
 
5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทกุวนัที ่15 
และวันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของบรษัิทจัดการใหค้ านวณและแจง้
มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป  
 
5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทนัท ี 
 
5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
 
6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี้  
 
6.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  
 
6.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่
อยา่งใด ดังนี ้ 
 



6.2.1Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผูผ้กูพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้าย
ประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วันครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้นี้ ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) 
หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event 
ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event 
ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพย์
รายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate 
Credit Default Swap)  
 
6.2.2Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิที่
เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิโดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพันทีจ่ะ
จา่ยผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้  
 
ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ ือ้ประกนั
ความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนั
ความเสีย่งจนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
 
6.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี ้ 
 
6.3.1มผีลใชบ้งัคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอืน่  
 
6.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives 
นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  
 
6.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ : 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  
 
4. กำรแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- ATM 
- Internet 



- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยคร ัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- ATM 
- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

 
7. กำรรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- ATM 
- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวนัท าการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในชว่งเวลาทีบ่รษัิท  
จัดการก าหนด  



7.6.1 การก าหนดเวลา และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ  
 
ในกรณีทีท่ ารายการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายในเวลาทีก่ าหนดของวนัท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่
เป็นการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
กรณีท ารายการซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยดุท าการซือ้ขาย ใหถ้อื
เป็นการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในวนัท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้
ขายหน่วยลงทนุถัดไปเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะจัดใหม้กีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารขอรับเงนิคา่ขาย ดังนี้ หรอืวธิกีารอืน่ใดอนัจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet หรอื การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) เป็นตน้  
 
1) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทีธ่นาคาร 
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากทีร่ะบใุนแบบค าขอเปิดบญัชี

กองทนุภายใน 5 วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 
2) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยเช็ค นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออก
เช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และจัดสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภายใตเ้งือ่นไขที่
ระบใุนสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 10  
 
3) ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโดยน าเช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีธ่นาคารอืน่ในเขตส านักหักบญัชกีรงุเทพมหานครตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกเช็คในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุและน าเช็คดังกลา่วเขา้บญัชเีงนิ
ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีธ่นาคารอืน่หรอืท าการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิสภ์ายใน 5 วันท าการถัดจากวนัท าการ
ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นีห้ากธนาคารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบใุหน้ าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากคดิคา่ธรรมเนยีมการรับโอน
เงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์คา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเป็นภาระของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิวธิกีารการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดอนัจะเป็น
การอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ โดยจะ
ปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะรับใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท์ีจ่ะขอรับใบยนืยนั
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ  
 
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนดรปูแบบ และ/หรอืความถีใ่นการออกใบยนืยันการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 



ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุซึง่ไมม่หีน่วยลงทนุคงเหลอื
ในบญัชกีองทนุ และบญัชนัีน้ไมม่กีารตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะปิดบญัชดัีงกลา่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิสทุธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่หน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่
บนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของ
บรษัิทจัดการตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 10 ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอ
ยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิ
ค าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้ี
ค าสัง่ขายคนืไว ้เวน้แตก่รณีตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 11 หรอื ขอ้ 12  
 
หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิงานการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้ม)ี ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกโดยเครือ่งโทรสารของผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่งพมิพข์องผูส้ัง่ขายคนื หรอืเครือ่ง
ฝากถอนเงนิอตัโนมัตเิป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์ บรษัิท
จัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท า
รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มลูการขายคนื
หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 
 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรงุ ชอ่งทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไข เกีย่วกบัการซือ้ ขาย สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงดังกลา่วขา้งตน้เป็น
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นประโยชนก์บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไมก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ผา่นทาง ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื
ชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ  
 
8. กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- ATM 
- Internet 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 



 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระคำ่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บ
มตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) บรษัิทจัดการ พจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดัุงตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่
เหตดุังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ พบวา่ ราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 16.2 และผูด้แูล
ผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม ขอ้ 10.1 ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหลักเกณฑ์
ดังตอ่ไปนี้  
(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิสบิวนัท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ 
เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ 
โดยพลัน  
(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการ
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1(1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 
10.1(2) ตอ่ส านักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทน
ก็ได ้ 
(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกลา่ว 
ใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขาย
คนืกอ่นหลัง  
10.3 ใหบ้รษัิทจัดการหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลา ทีบ่รษัิทพบวา่
ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทีร่ะบไุวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมตามขอ้ 16 และผูด้แูล
ผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 
11. กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมส ัง่ :  

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี ้ 
 
1. เครือ่งมอืการก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ้า่ย  
1.1 คา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (liquidity fee)  



กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราคา่ธรรมเนยีมการรักษาสภาพคลอ่งไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 2 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุ และ / หรอื  
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุไมเ่กนิกวา่ 30 วนั  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิ รวมถงึระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมนีใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม และ/หรอืทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด  
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
แตไ่มเ่กนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึการเปลีย่นแปลงระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
สบัเปลีย่นออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมนี้ไดต้ามดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่มลูคา่การขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และ/หรอื ไมเ่กนิกวา่ระยะเวลาถอื
ครองทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีก่ าหนดรายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละ/หรอืเงือ่นไข และอตัรา Liquidity Fee ที่
แตกตา่งกนัตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ และ/หรอืมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุออกได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Liquidity fee ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ Liquidity Fee โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื 
ตน้ทนุในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  
3) ระดับมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก และหรอืระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการถอืครองหลักทรัพย ์ 
4) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
5) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
6) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้บรษัิทจัดการสามารถเรยีกเก็บ Liquidity Fee เพิม่เตมิจากการปรับ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (swing pricing) 
(ถา้ม)ี หรอืการเพิม่คา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
(anti-dilution levies – ADLs) (ถา้ม)ี และสามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Liquidity Fee นี ้เงนิจาก Liquidity Fee ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ 
อยา่งไรก็ตามการใชเ้ครือ่งมอืนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ยังคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนีไ้มไ่ดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 



1.2 การปรับมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
(swing pricing)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ดว้ยวธิ ี 
- Full swing pricing  
- Partial swing pricing  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะ
พจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตามดลุพนิจิของบรษัิท
จัดการ โดยค านงึถงึประโยชนข์องกองทนุและผูถ้อืหน่วยลทนุเป็นส าคัญ  
• swing factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณา
จากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ/
หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2. ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื 
ตน้ทนุในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
• Swing Thresholds มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
พจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2. พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถ
ใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา swing factor ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
แตไ่มเ่กนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวัน
ท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการ
พจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใชเ้ครือ่งมอื swing pricing ในวันท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอื
บางสว่นของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ด ้
นัน้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการ ทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่น



ของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เกนิกวา่ 
swing threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การ
ซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูคา่การขายคนื
หน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
1.3 คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรัพยส์นิ ของกองทนุรวม (Anti-Dilution 
Levies – ADLs)  
กองทนุรวมทั่วไป  
อตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs ในอตัราสงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บรษัิทจัดการก าหนด โดยจะอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบและหรอืประกาศและหรอืแนวทางปฏบิตัขิองส านักงาน ก.ล.ต.
และหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ ทัง้นี้ การก าหนด ADLs factor จะค านงึถงึ
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) เชน่ bid-ask spread ที่
เปลีย่นแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ และ/หรอื ตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยทีถ่กูเรยีกเก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรอื fund of funds) รวมถงึตน้ทนุและ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  
2) ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยการท าธรุกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งรองรับธรุกรรมขนาดใหญ ่(ถา้ม)ี และ/หรอื 
ตน้ทนุในการปรับใชต้ราสารอนุพันธเ์พือ่ป้องกนัความเสีย่ง  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
• การก าหนด ADLs threshold มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
• ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไมใ่ช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แตส่ามารถใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืใน
การบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวนัท าการนัน้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวัน
ท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs และบรษัิทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วไปใชใ้นการพจิารณาและ
หรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่
จะไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดด้ าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื ADLs 
ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่นของวันท าการนัน้ไมส่ามารถ
เรยีกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระดว้ยเช็คทีเ่รยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ ซึง่
เป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก เพยีงฝ่ังใดฝ่ังหนึง่ทีเ่กนิ ADLs 
threshold ทีบ่รษัิทก าหนดไว ้รวมถงึบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาก าหนดอตัราการเรยีกเก็บ ADLs ที่



แตกตา่งกนัได ้และขอสงวนสทิธทิีจ่ะมขีอ้ก าหนดเพิม่เตมิในการเรยีกเก็บเฉพาะรายทีท่ ารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในปรมิาณมากตาม
แนวทางทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดได ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงอตัรา ADLs ทีเ่รยีกเก็บจรงิ ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่ม่
เกนิอตัราสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/
หรอืเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใชก้ารเรยีกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเรยีกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้
ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุเทยีบกบั มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุ มคีา่เกนิกวา่ ADLs threshold 
ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ 
(subscription) บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดังตอ่ไปนี้  
1) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้มากกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก  
2) มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นเขา้นอ้ยกวา่มลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่น ออก  
ทัง้บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับทีต่า่งกนั  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื ADLs นี้ ADLs ทีเ่รยีกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทนุ อยา่งไรก็ตามการใชเ้ครือ่งมอืนีม้ี
วัตถปุระสงคเ์พือ่บรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหน่วยทีย่ังคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป เครือ่งมอืนี้
ไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแตอ่ยา่งใด  
 
2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหน่วยลงทนุ (notice period)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุมลูคา่ขัน้ต า่ ตัง้แตร่อ้ยละ 2 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
จะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการลว่งหนา้เป็นเวลาสงูสดุไมเ่กนิ 5 วันท าการ  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อนหน่วยลงทนุ (Notice 
period) ไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มเ่กนิ Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ รวมถงึแจง้
มลูคา่การไถถ่อนหน่วยลงทนุทีเ่รยีกเก็บจรงิไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนด
ไวใ้นโครงการโดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและ/หรอืเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการหรอืผา่นทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ ไดแ้ก ่Liquidity 
Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ 
ๆ โดยพจิารณาจากสภาพคลอ่ง และ/หรอืตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุในขณะนัน้ วา่การใช ้
Notice period เพยีงเครือ่งมอืเดยีวอาจไมเ่พยีงพอในการแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งของกองทนุ ซึง่อาจตอ้งใช ้

รว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ใน
สถานการณ์ทีเ่ห็นวา่ตอ้งชดเชยตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการขายในปรมิาณทีม่ากหรอืราคาทีไ่มเ่หมาะสม และ
หรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Redemption Gate ในกรณีที่
ไดรั้บช าระคา่ขายหลักทรัพยไ์มทั่นหรอืไมเ่พยีงพอตอ่การไถถ่อน เพือ่เป็นการชะลอการไถถ่อนหน่วยลงทนุ และ
หรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอื Side pocket เมือ่ตราสารผดินัดช าระหนี ้หรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่
สมเหตสุมผล หรอือาจตอ้งใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัไดแ้ก ่Suspension of 
Dealings เมือ่มกีารกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของกองทนุ และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็น
ประโยชนต์อ่กองทนุและผูห้น่วยลงทนุทีย่ังคงอยูใ่นกองทนุเป็นส าคัญ  
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตทุีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ



ปฏบิตักิบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เชน่เดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการอาจพจิารณาใช ้Notice period รว่มกบัเครือ่งมอือืน่ ไดแ้ก ่Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, 
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ ๆ  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง ก าหนดระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการไถถ่อน
หน่วยลงทนุ (Notice period) รวมถงึการเปลีย่นแปลงมลูคา่การไถถ่อนหน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ แตไ่มเ่กนิ Notice period สงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการและไมต่ า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 
โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมและเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการหรอืผา่นทาง
ชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ีมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Notice period ในวนัท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Notice period ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวันท าการทีม่กีารใช ้

เครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1) สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เชน่ สภาพคลอ่งของทรัพยส์นิทีก่องทนุถอืครอง  
2) พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ  
3) ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีม่ผีลกระทบสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  
 
2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate)  
กองทนุรวมทั่วไป  
เพดาน Redemption Gate ขัน้ต า่ ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
เพดาน Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วันท าการ ในแตล่ะ 30 วนั  
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ตาม
รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะก าหนด Gate period สงูสดุ ไมเ่กนิ 7 วนัท าการ ในแตล่ะ 30 วนั ตามรายละเอยีดวธิกีาร
ค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดังกลา่ว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวันท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุ 
เทยีบกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมดของกองทนุมคีา่เทา่กบัหรอืมากกวา่ Gate threshold ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
โดยที ่มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทนุค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก 
มลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหัก
ดว้ยมลูคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (switch out)  
• บรษัิทจัดการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่น 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแตล่ะครัง้แตกตา่งกนัได ้แต ่
Redemption Gate จะไมต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ และ gate period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุว ้
ในโครงการ  
• ค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุถัดไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัสว่น (pro-rata basis) 
โดยไมม่กีารจัดล าดับกอ่น-หลังของค าสัง่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถยกเลกิค าสัง่รับซือ้
คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอืได ้ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกไมเ่กนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 



• บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption gate โดยไมช่กัชา้  
• ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate นี ้บรษัิทจัดการอาจใชร้ว่มกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคลอ่งอืน่ได ้ 
 
ขอ้สงวนสทิธิ ์ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง อตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้ามดลุย
พนิจิของบรษัิทจัดการ แตไ่มต่ า่กวา่ Redemption Gate ขัน้ต า่ทีร่ะบใุนโครงการ และไมเ่กนิ Gate period สงูสดุ 
ทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนนิการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก ่การ
ยกเลกิ Redemption Gate กอ่นระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate และ/ หรอื
รว่มกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในสว่นทีเ่หลอืได ้
บรษัิทจัดการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัชา้  
• บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนดิ(ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจ
เรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  
 
การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื  
• บรษัิทจัดการจะเป็นผูใ้ชด้ลุพนิจิพจิารณาเลอืกใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการทีม่กีาร
ใชเ้ครือ่งมอืนี ้ 
• บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่
สถานการณ์อาจจะไมป่กต ิโดยบรษัิทจัดการอาจก าหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยพจิารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ 
1. ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ  
2. สภาพคลอ่งของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคลอ่งของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิวา่สภาพ
คลอ่งของกองทนุจะไมส่อดคลอ้งกบัปรมิาณการไถถ่อนของกองทนุรวม อนัเกดิจากการไถถ่อนผดิปกต ิเนื่องจาก
มกีารไถถ่อนมากกวา่ Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้ 
3. ปัจจัยอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียูแ่ละหรอืสมตฐิานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ 
ๆ  

3.การด าเนนิการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้หรอืตราสารทีล่งทนุ
ประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่งหรอืไมส่ามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (side pocket) บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สน. 9/2564 
เรือ่ง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย 
และกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั  
 
4.การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่  
4.1 บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้
เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง
สมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าได ้



ไมเ่กนิหนึง่วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน  
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้ ซึง่
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่
กองทนุรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่
เหตดุังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่
ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดังตอ่ไปนี้  
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระส าคัญ  
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้าร
จัดการของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 
3 วนัท าการ  
 
4.2 เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 4.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดัิงตอ่ไปนี้  
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่
ขายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 4.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุรายอืน่ และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ ดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  
(2) รายงานการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให ้
ส านักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 4.1 (1) (2) (3) หรอื (5) เกนิหนึง่วันท าการ ใหบ้รษัิท
จัดการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุ
ของกองทนุรวมเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรับ
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ
เปิดขายหรอืรับซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  

 
12. กำรหยดุขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เป็นไปตามประกาศ  



 
13. เงอืนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงับการสัง่ซือ้ การจัดสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้ม กบั  
1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถี ิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการทีตั่ง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้ 1 – 4  
 
13.2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุเมือ่บรษัิทจัดการพบวา่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกนัใดได ้จองหรอืสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจนเป็นเหตทุีอ่าจท าใหไ้ดรั้บการจัดสรรเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุ  
 
13.3 บรษัิทจัดการมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
14. กำรจำ่ยเงนิปนัผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : จา่ย  
 
 
14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

บรษัิทจัดการมนีโยบายในการจา่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ ดงันี้  
 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุจากการเพิม่ขึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการด าเนนิงานประจ าแตล่ะงวดบญัช ีหรอืก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้จรงิ
ประจ างวดบญัช ีหรอืจากก าไรสะสมทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ สิน้งวด ตามทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นสมควร หรอืเมือ่
กองทนุไดรั้บเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนอืน่ในลักษณะเดยีวกนัจากการลงทนุในทรัพยส์นิประเภทใดประเภทหนึง่
ดังตอ่ไปนี้  
(1) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ 
(2) หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่
การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ 
(3) ตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งประเทศทีม่กีารลงทนุในอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย ไมว่า่จะเป็น
การลงทนุโดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุในหน่วยลงทนุตาม (1) หรอืหน่วยทรัสตต์าม (2) รวมกนัไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละสามสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิา่สดุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน เพือ่จา่ยประโยชนต์อบแทนจากการ
ลงทนุของกองทนุนัน้  
(4) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่กีารลงทนุในอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นการ
ลงทนุโดยตรง หรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุในหน่วยลงทนุตาม (1) หน่วยทรัสตต์าม (2) หรอืตราสารตาม (3) 
รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสามสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิา่สดุ ณ วันปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จา่ยประโยชนต์อบแทน
จากการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลตามเงือ่นไขดังตอ่ไปนี้  



บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่อ้ยกวา่ผลลัพธท์ีค่ านวณจากผลตอบแทนทีไ่ดรั้บหักดว้ย
คา่ใชจ้า่ยทกุประเภทในรอบระยะเวลาบญัชทีีจ่ะจา่ยเงนิปันผล เวน้แตก่รณีดังตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีทีก่องทนุรวมมกี าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผล แตร่ายการก าไร
สทุธหิรอื  
ก าไรสะสมทัง้สองรายการดังกลา่วมยีอดเงนินอ้ยกวา่จ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผล  
เทา่กบัยอดก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมนัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะมากกวา่ และการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วจะไมท่ าให ้
กองทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจา่ยเงนิปันผลนัน้  
 
(2) กรณีทีเ่งนิปันผลทีจ่ะจา่ยใหก้บัผูถ้อืหน่วยเมือ่ค านวณแลว้เป็นจ านวนเงนินอ้ยกวา่ 0.25 บาทตอ่หน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการอาจงดจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วก็ได ้ทัง้นี ้ในกรณีที ่กองทนุรวมมนีโยบายในการจา่ยเงนิปันผล
มากกวา่หนึง่  
ครัง้ในรอบปีบญัช ีบรษัิทอาจน ายอดเงนิปันผลทีค่ านวณไดน้อ้ยกวา่ 0.25 บาทตอ่หน่วยลงทนุนัน้ไปรวมค านวณ
กบัการ  
จา่ยเงนิปันผลในครัง้ตอ่ไปของรอบปีบญัชเีดยีวกนั ทัง้นี ้หากยอดสะสมดังกลา่วรวมกนัแลว้ยังนอ้ยกวา่ 0.25 บาท
ตอ่  
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธงิดจา่ยเงนิปันผลดังกลา่วและน าไปสมทบในรอบปีบญัชถัีดไป  
 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลตามเงือ่นไขขอ้ (1) และ (2) ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
90 วัน  
นับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจา่ยเงนิปัน
ผล ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจาก ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายการจา่ยเงนิปันผล”  โดยบรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดังนี ้ 
 
1) บรษัิทจัดการจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัสิน้งวดบญัช ีหรอืวนัสิน้
งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล  
 
2) บรษัิทจัดการจะค านวณเงนิปันผลตอ่หน่วย โดยถอืจ านวนหน่วยลงทนุตามทะเบยีนกองทนุของนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัดังกลา่วเทา่นัน้ โดยจะไมร่วมถงึผูท้ีซ่ ือ้หน่วย
ลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วย ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทีซ่ ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุดว้ยเช็คในวนัท าการกอ่นหนา้ปิดสมดุทะเบยีนและเช็คดังกลา่วไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดต้ามก าหนด  
 
3) บรษัิทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผลและอตัราปัน
ผลโดยไมช่กัชา้ โดยบรษัิทจัดการจะปฏบิตัดัิงตอ่ไปนี้  
 
3.1) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่
ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
3.2) สง่หนังสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
4) บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิอืน่ใดทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุ
ไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันปิดสมดุ



ทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหม้กีารจา่ยเงนิปันผลภายหลังจากวนัปิดสมดุ
ทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใดนอกจากเพือ่
ประโยชนข์องกองทนุรวมนัน้  
 
ในกรณีทีม่กีารจา่ยเงนิปันผล บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะหักภาษี ณ ทีจ่า่ยจากเงนิปันผลใน
อตัราทีก่ฎหมายก าหนดเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่จง้ความประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ทีจ่า่ยเทา่นัน้ และจะจัดสง่
หนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย จากเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์เพือ่แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุในปีภาษีนัน้  
 
 
15. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
:  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.9960 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.1400 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หัก
ดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิ
ทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ 
วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิ
ทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ 
วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  



   
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ0.2140ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิ
ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.คา่อากรแสตมป์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
2. คา่สอบบญัชแีละคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ 
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามค าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศสมาคม  
 
3. คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบญัชกีองทนุ ตลอดจนการ จดทะเบยีน
เลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
4. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน ์ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์และ/หรอืผูรั้บฝาก หลักทรัพยส์นิ
ในตา่งประเทศ และคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศของ
กองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
5. คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรอื คา่ภาษีอากร ทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกบัการลงทนุหรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิหรอื
หลักทรัพยทั์ง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหา ใหไ้ดม้า รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษา ป้องกนั
ผลประโยชน ์คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้า่ยของศนูยรั์บ
ฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศในการใหบ้รกิารท่ัวไป คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัความ
เสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในหลักทรัพยทั์ง้ในและ
ตา่งประเทศ เชน่ สญัญา Forward, Swap, Future และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนียมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลักทรัพยดั์งกลา่ว เป็นตน้  
 
6. คา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี ในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัหินา้ที ่หรอืเรยีกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอื เมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการด าเนนิคดทีางศาล ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
7. คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้ใดๆ ของ
กองทนุตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
8. คา่ใชจ้า่ยในการรับช าระเงนิคา่จองซือ้ ช าระเงนิคา่ขาย คา่ใชจ้า่ยตา่งๆในการมบีญัชกีองทนุกบัธนาคาร เชน่ 



คา่ธรรมเนยีมตา่งๆทีธ่นาคารเรยีกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค 
ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  
 
9. คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิ เพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก global custodian 
ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10. คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามดแูลการจัดการกองทนุรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถา้ม)ี 
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ใหร้วมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
คา่ธรรมเนยีม และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย หรอื ภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั เนื่องมาจากคา่ธรรมเนยีมคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดขา้งตน้จะเป็น
ภาระของกองทนุ  
 
การค านวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละคา่ธรรมเนียม นายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ จะค านวณทกุวันโดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ 
ผูด้แูลผลประโยชน ์และนายทะเบยีน ณ วันทีค่ านวณ ของกองทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานในการค านวณและจะเรยีก
เก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  
 
การค านวณคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 1 ถงึ 5 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ และ
ในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุครัง้เดยีวทัง้จ านวน ยกเวน้คา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 2 โดยในทางบญัชี

จะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกองทนุเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวันตามระยะเวลาในรอบบญัช ี 
 
ส าหรับคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 6 ถงึ 8 และ 10 จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจ านวนทีจ่า่ยจรงิ โดย
ในทางบญัชจีะตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยกองทนุเป็นรายวนัโดยเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บประโยชน์
จากคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ทัง้นี้การตัดจา่ยคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนัก
บญัชแีละผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่ประเทศไทย  
 
ส าหรับคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 9 ในสว่นคา่ใชบ้รกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้ จาก global 
custodian ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) นัน้ 
จะเรยีกเก็บจากกองทนุรวมตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพันธ ์และสง่เสรมิการขาย คดิรวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจัดการกองทนุแลว้  
 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
โดย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดให ้ผูล้งทนุทราบในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญของกองทนุ  
 



หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยตดิประกาศที่
ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  
ไมม่ ี 
 
กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  
 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดให ้ผูล้งทนุทราบใน
หนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญของกองทนุ  
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยตดิประกาศที่
ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  
 
อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่
เทา่กนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะระบขุอ้ความ “บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิ
ประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน” ไว ้
ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญของกองทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบขอ้มลูดังกลา่ว  
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุตน้ทาง  
ไมม่ ี 
 
กรณีกองทนุนี้เป็นกองทนุปลายทาง  
 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ โดย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดให ้ผูล้งทนุทราบใน
หนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญของกองทนุ  
 
หากมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยตดิประกาศที่
ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั  
 



อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่
เทา่กนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะระบขุอ้ความ “บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิ
ประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืลว่งหนา้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน” ไว ้
ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญของกองทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบขอ้มลูดังกลา่ว  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอตัรา 5.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการโอนใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
ในอตัรา 5 บาท (หา้บาทถว้น) ตอ่หน่วยลงทนุทกุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย แตจ่ะตอ้งไมต่ า่กวา่ 
100 บาท และสงูสดุไมเ่กนิ 1,000 บาท โดยจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
อตัราคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วจะบวกภาษีมลูคา่เพิม่ดว้ย (ถา้ม)ี  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ฉบบัละ 50.00 บาท 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคท์ีจ่ะใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหม ่จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมฉบบัละไม่
เกนิ 50 บาท  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ เชน่ สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
15.3.7.1 สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) เป็นมลูคา่ทีจ่ะถกูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุหรอืหักจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชเ้ป็นราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละไมเ่กนิ 0.25 ของมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และสว่นตา่ง
ดังกลา่วจะถกูน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย์
ของกองทนุ  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) จะไดรั้บการยกเวน้ไมถ่กูรวมเขา้ไปเป็นราคาขายหน่วยลงทนุในชว่งการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้การสัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้แรก จะมกีารรวมสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุเขา้ไปในราคาขาย หรอืราคารับซือ้คนื.หรอืราคาสบัเปลีย่นเขา้ 
หรอืราคาสบัเปลีย่นออก  
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุจะถกูน าสง่เขา้หรอืตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพือ่น าไปช าระเป็นคา่ใชจ้า่ยในการ
ซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เพือ่น าไปช าระ
เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถกูเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอตัราการก าหนดสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุดังกลา่วให ้
สอดคลอ้งกบัอตัราคา่นายหนา้ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงสว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขาย



หลักทรัพยท์ีเ่กดิขึน้จรงิ  
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจาก
กรณีปกตติามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูในทะเบยีน ตามทีจ่า่ยจรงิ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ภายใตบ้รษัิทจัดการ ตามรายละเอยีดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้  
 
15.3.7.2 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตามขอ้ 15.3.1 ถงึ 15.3.6 เป็นคา่ธรรมเนยีม
ทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

 
15.4. วธิกีารค านวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

1. กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดด้ าเนนิการลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วให ้
ผูล้งทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไว ้
บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ 
 
2. กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย แตไ่มเ่กนิอตัราสงูสดุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูเรือ่งดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ โดยประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและ
ทั่วถงึ  
 
3. กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเกนิอตัราสงูสดุของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปี นับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้คา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว บรษัิจัดการจะด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  
3.1 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย
เพิม่ขึน้ดังกลา่ว โดยตดิประกาศดังกลา่วไวท้ีท่ีท่ าการของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ
ประกาศใน เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึ 
3.2 กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูสดุดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  
 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง ตามขอ้  3 บรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วัน นับแตว่ันเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

 
15.6. หมายเหต ุ:  

 
16. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หนว่ยลงทนุ 
และรำคำหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  



1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
การค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลักการโดย
เทยีบเคยีงกบัประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคาหรอือตัราผลตอบแทนผา่นระบบ 
Bloomberg หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูและสามารถอา้งองิได ้บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีเ่วลาประมาณ 
16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชข้อ้มลูอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยถอืวา่ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ โดยไมม่กีารป้องกนัความเสีย่งดา้น
อตัราแลกเปลีย่น บรษัิทจัดการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate)ณ เวลาประมาณ 
16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบรษัิทจะใชค้า่กลางระหวา่งราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์น
การค านวณ โดยใชข้อ้มลูทีป่ระกาศโดย BISNEWS หรอืใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยผา่นระบบ Bloomberg หรอื Reuters 
หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้  
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนั
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวัน
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายในวันท าการถัดไป  
 
(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่จา่ยเงนิปันผล
ภายในวันท าการถัดไป (ถา้ม)ี  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วัน
ท าการทีค่ านวณนัน้  
 
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ 
ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีทีก่ารประกาศไดก้ระท าการผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) 
หรอืชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วย
ลงทนุภายในสองวนัท าการถดัไปก็ได ้ 
 
การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ ผา่น website ของบรษัิทจัดการ และปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ 
ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  



 
3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิม
ตามหลักสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก
สากล ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ 
สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก
สากล แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชนนั์น้รวมเขา้
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เมือ่มเีหตกุารณด์ังตอ่ไปนี้  
 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่
ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะ
ในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  
(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว  
 
กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ โดยเหตดัุงกลา่ว สง่ผลใหบ้รษัิท
จัดการไมไ่ดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ หรอืไมส่ามารถค านวณหรอืประกาศมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุได ้เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดังนี้  
(ก) ประกาศสาเหตแุละแนวทางปฏบิตัขิองบรษัิทจัดการเมือ่สามารถด าเนนิการดังกลา่วได ้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบในชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยและท่ัวถงึภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้และแจง้ใหส้ านักงานทราบโดยพลัน  
(ข) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยพลัน ภายหลังจากทีเ่หตจุ าเป็นและสมควรทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุสิน้สดุลง และปฏบิตัติาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล ตลอดจนประกาศ คาสัง่ หนังสอืเวยีนทีอ่อกหรอืวางแนวปฏบิตัติาม
ประกาศดังกลา่ว  

 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 
1 วนัท าการ  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  



บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วในชอ่งทางทีเ่หมาะสม เชน่ การ
ประกาศทางเว็บไซต ์หรอื ปิดประกาศไว ้ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจ
ลงทนุได ้จัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 
 
16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความไม่
ถกูตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่ว ตอ้งมสีาระส าคัญ
ดังตอ่ไปนี้  
 
(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
 
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณ
ราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น
อตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแต่
วันทีพ่บราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคา
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันที่
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถัดจากวนัที่
ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายในวนัท าการถัด
จากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  
 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
 
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน 
ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานตาม (1)  



 
3.นอกจากการปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 แลว้ ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หาก
การไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาที่
ถกูตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ เฉพาะวันทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มี
มลูคา่และคดิเป็นอตัราดังกลา่ว  
 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตามขอ้ 2 (1) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นสว่น
ของการด าเนนิการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเมือ่พบวา่ ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ 
ในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (2) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงาน
การชดเชยราคา  
 
(3) จัดท ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดท าตามขอ้ 2 (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนา
เอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุไดแ้ทน  
 
4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (2) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้  
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัิ
ดังนี้  
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่
จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยูห่รอืลด
จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่
แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของ
กองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่ง
ของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิังนี้  
 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  



 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วย
ลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่
ขาดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไม่
ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 
แตถ่า้บคุคลดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนั
ท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม2(
ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4.บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ ้
ซือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 

 
17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  
 
17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  



 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซแ่ต ้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั  
ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
10320 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีของกองทนุรวม :  
 
18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  
 
18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ประมาณ 1 ปีนับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ประมาณ 1 ปีนับตัง้แตว่ันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
19. กำรขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำร
จดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืเว็บไซตบ์ลจ. 

 
21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  



 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 
โดยผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้
ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการ
จัดการกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
 



1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com  
E-mail : marketing@tmbameastspring.com  
 
 
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, 
Bangkok 10330  
Office: 02-838-1800 Fax : 0-2838-1703  
Website : www.tmbameastspring.com  
E-mail : marketing@tmbameastspring.com  
 
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้  
 
(1) การบรหิารกองทนุ  
 
ก) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
 
ข) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผู ้
ถอืหน่วยลงทนุอยา่งเครง่ครัด  
 
ค) น าเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
หลักทรัพยท์ีล่งทนุไวนั้น้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
ตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิทัง้นี ้โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นหลัก  
 
ง) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
จ) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันท าการที ่2 
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้แลว้แตก่รณี  
 
ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ จ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการสดุทา้ย
ของทกุเดอืนใหแ้กส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย่ีส่บิของเดอืนถัดไป  
 
ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
 
ซ) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่รักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืวธิจัีดการกองทนุภายใตร้ายละเอยีด โครงการ
จัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้วัขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุ
รวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
 



ญ) กระท านติกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าการได ้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
 
ฎ) ใชด้ลุยพนิจิในการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุทีจ่ะรับซือ้คนืจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามสว่น (Pro 
Rata Basis) และก าหนดวันท าการซือ้ขายในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดค้รบตาม
จ านวนซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืไดทั้ง้หมดตามหวัขอ้การก าหนดวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหม ่
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุได ้ 
 
ฏ) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดจากผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดทีถ่อืหน่วยลงทนุในบญัชกีองทนุใดมมีลูคา่
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการและหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
ฐ) สัง่ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจา่ยโอนหลักทรัพย ์ตลอดจนช าระราคาคา่
หลักทรัพย ์และเบกิจา่ยเงนิของกองทนุส าหรับคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของกองทนุภายใตร้ายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15.2 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
 
ฑ) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ัดตอ่กฎระเบยีบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ฒ) ปฏบิตัหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปที่
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
(2) การรับและจา่ยเงนิของกองทนุ  
 
ก) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและ
กองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 
 
ข) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ตอบแทนในการ
จัดการกองทนุและคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ยและ/หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใด ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
ค) จัดใหม้บีรกิารทดรองจา่ยเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จากผูรั้บฝากทรัพยส์นิตา่งประเทศ ณ วนัช าระ
ราคา ส าหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการท าธรุกรรมของ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ
ในตา่งประเทศดังกลา่ว ถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ 
 
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุ  
 
ก) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 
คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนดไวใ้นสว่น ขอ้ผกูพันขอ้ 2 
ภายใตห้วัขอ้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้โดยไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
 
ข) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
 



ค) จัดใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทนุทีม่คีณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามหลักเกณฑแ์หง่ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรือ่งหลักเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชขีองบรษัิทหลักทรัพย ์และบรษัิทเงนิทนุ
หลักทรัพย ์ 
 
ง) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทนุ ตามทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่ยตุหิรอืเลกิ
กองทนุ  
 
จ) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
 
ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนทีป่รกึษา (ถา้ม)ี ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาของบรษัิทจัดการ โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(4) การด าเนนิการอืน่ๆ  
 
ก) ออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ข) เพิม่หน่วยลงทนุ อนัเนื่องมาจากการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืยกเลกิหน่วยลงทนุ อนั
เนื่องมาจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใน 2 วันท าการถัดจาก วันท าการซือ้ขายนัน้  
 
ค) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ๆ ขายคนืหน่วย
ลงทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบเุงือ่นไขไวใ้นสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้ัวขอ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
ง) ปิดบญัชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ไิดท้ าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 7 ภายใตห้ัวขอ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คงเหลอือยูใ่นบญัชกีองทนุ  
 
จ) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ฉ) จัดใหม้กีารเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ช) จัดท ารายงานทกุรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ของรอบปีบญัช ีและสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแต่
วันสิน้ปีบญัช ีโดยรายงานดังกลา่วตอ้งแสดงขอ้มลูตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ 
ก าหนด  
 
ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ ซ) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการสง่รายงานเพือ่แสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ี 
 
ทัง้นี้ มใิหน้ าความในวรรคหนึง่ มาใชบ้งัคับกบักรณีกองทนุเลกิตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 20 ภายใตห้ัวขอ้ขอ้ก าหนดอืน่ๆ โดยเหตกุารณด์ังกลา่วไดเ้กดิขึน้ กอ่นหรอืในวนัทีค่รบก าหนด
จัดท า หรอืจัดสง่รายงานดังกลา่ว  
 
ซ) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว ทัง้นี้ รายงานดังกลา่ว
ตอ้งแสดงขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับรอบปีบญัชนัีน้  
 



ฌ) การจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุตามขอ้ ช) และ ซ) โดยเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยแจง้ความประสงคใ์หจั้ดสง่รายงานดังกลา่ว บรษัิทจัดการจัดสง่รายงานดังกลา่วใน
รปูแบบเอกสารสิง่พมิพห์รอืสือ่บนัทกึขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์
 
ญ) จัดท าหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหมใ่หเ้ป็นปีปัจจบุนัทกุรอบปีบญัช ีและจัดสง่ใหแ้กส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันับตัง้แตว่นัถัดจากวันสิน้ปีบญัชนัีน้  
 
ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
คา่ธรรมเนยีมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกู
ท าลาย  
 
ฏ) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
 
ฐ) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายใน ทกุสิน้วันท าการ
นัน้  
 
ฑ) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่ทีม่ี
มลูคา่เกนิอตัราสว่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์า
เพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด พรอ้มทัง้วนัทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิ
อตัราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันถัดจากวันที่
หลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่นัน้มมีลูคา่เกนิอตัราทีก่ าหนด เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดเป็นอยา่งอืน่  
 
ฒ) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 20 ภายใตห้วัขอ้
ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ 
 
ณ) จัดสง่ขอ้มลูจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุจัดสง่ขอ้มลูจ านวน ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบตามเวลาทีต่กลงกนั  
 
ด) จัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดไมเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลให ้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่กนิขอ้จ ากดัดังกลา่วดว้ย  
 
ต) ในกรณีทีม่บีคุคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบถงึขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุหากมี
การถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  
 
ถ) ตรวจสอบสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในแตล่ะกองทนุรวมเพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืตรวจสอบและรายงานตอ่
บรษัิทจัดการเมือ่พบการถอืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  
 
ท) จัดสง่ขอ้มลูการตรวจสอบการถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดให ้
ผูด้แูลผลประโยชนท์ราบตามเวลาทีต่กลงกนั เวน้แตใ่นกรณีทีเ่ป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บ การผอ่นผันจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ธ) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนี้ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็น
รายเดอืนทางเว็บไซต ์(web site) ของบรษัิทภายใน 15 วนันับแตว่ันสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน พรอ้มทัง้จัดพมิพ์
ขอ้มลูจากเว็บไซตใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับแตว่ันทีม่ ีการเปิดเผยดังกลา่ว  
 
น) สทิธอิืน่ใดตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 



บ) ปฏบิตักิารอืน่ ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ภายใตข้อบเขต หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่
บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตาม
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ เเขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรงุเทพฯ 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
Website : www.kasikornbank.com  
E-mail : MKT_SS@kasikornbank  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราทีก่ าหนดไวต้ามรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 
 
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ รับเงนิตา่ง ๆ ทีก่องทนุจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และ
ด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพยเ์งนิไดจ้ากการ
จ าหน่าย และเงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากและ/หรอืบญัชทีรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(2) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ
ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ  
 
(3) จา่ยเงนิ หรอืโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทนุ เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิท
จัดการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้ตามสมควร  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การรับเงนิปันผล และ
ดอกเบีย้ การจองหลักทรัพยเ์พิม่ทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การ



ถอืครองหลักทรัพยข์องกองทนุ โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดรั้บขา่วเป็นลายลักษณ์อกัษรจากตลาด
หลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลังอยูใ่น
ระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
(6) จัดท ารายงาน และบญัช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  
 
(6.1) รายงานเป็นลายลักษณอ์กัษรถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกบัการรับและ
จ าหน่ายหลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
 
(6.2) จัดท าบญัช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไว ้ 
 
(6.3) จัดท าบญัชแีสดงการรับจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(6.4) จัดท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่
หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และ
ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการได ้
ค านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ ตามราคาทีเ่ป็นธรรมใน
กรณีทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิตามปกตทิ าใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณ
มลูคา่หรอืกรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจ านวนทัง้หมดในวัน
ท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดม้คี าสัง่ขายคนืไว ้ซึง่จ านวนขายคนืดังกลา่วคดิเป็นจ านวนทีเ่กนิ
กวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดในวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุวนัใดๆ  
 
(10) ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการเพือ่ประกอบกบัขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้
จัดหาในการจัดท ารายงานทกุรอบปีบญัช ีและสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้ปีบญัชนัีน้ และทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนของปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบนัน้  
 
(11) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ่อก
ตามพระราชบญัญัตดิังกลา่วและทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ไปทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการโดยเครง่ครัด 
หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิตัติามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทันท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้
กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ หรอืไมป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท า
รายงานเกีย่วกบัเรือ่งดังกลา่วโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันับแตว่ันที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณด์ังกลา่ว  
 
(12) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบงัคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบงัคับคดเีพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุ
ใหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว ้โดยเครง่ครัด  
 



(14) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ เมือ่เลกิโครงการแลว้ หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบญัชไีดจ้ด
ทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีังไมส่ ิน้สดุ ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ ดังนี้  
 
(14.1) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  
(14.2) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ในกรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้  
 
(15) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดเ้ป็นสมาชกิศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะ
ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซ ึง่มคีณุสมบตัติาม
หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหนา้ทีรั่บฝากหลักทรัพยเ์พือ่
เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ โดยผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งแจง้การแตง่ตัง้ตวัแทนดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบกอ่นที่
จะน าทรัพยส์นิของกองทนุไปเก็บรักษาไวท้ีตั่วแทนนัน้ดว้ย  
 
(16) ดแูลการด ารงจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการและตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีทีจ่ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดในโครงการหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการมไิดด้ าเนนิการตามประกาศและโครงการดังกลา่ว ผูด้แูล
ผลประโยชนจ์ะท ารายงานสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
(17) รับรองกรณีการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ หรอื
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการดังกลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ได ้โดยการยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้และค ารับรอง
ดังกลา่วของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถกูตอ้งตามวรรคหนึง่ใหถ้อืวา่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้ 
 
(18) รับรองผลการนับมตใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ โดยบรษัิทจัดการ
มหีนา้ทีส่ง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตใิหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(19) ด าเนนิการอืน่ๆตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
 
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมและตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่
ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการ
ดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคับคดกีบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขัดกบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่
การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีก
คา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย



ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดง
การคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขัดแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขท ี1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7  
 
และ/หรอื บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื หน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรอื ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศอืน่ เชน่ Euroclear, Clearstream Banking เป็นตน้ 
และ/หรอื ผูรั้บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศอืน่ รวมถงึระบบอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีบ่รษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
 
ทัง้นี้ หากผูด้แูลผลประโยชน ์และ/หรอื สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่หมายเลข
โทรศัพท ์หมายเลขโทรสาร บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วในโครงการ โดยถอืวา่
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศใน 
www.tmbameastspring.com หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ  

 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ทีอ่ยู ่:  

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซแ่ต ้ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากดั  
ส านักงานเลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080  
 
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/


 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุทหารไทย จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม ่เขตปทมุวนั 
กรงุเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์: 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703  
 
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่3000 ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศัพท ์0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทั่วประเทศ  
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ ๆ ที ่บลจ.ทหารไทย แตง่ตัง้ หรอืทาง Website ของบรษัิทจัดการที ่
www.tmbameastspring.com 
 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 



 
9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุน าหน่วยลงทนุ
มาขายแกบ่รษัิทจัดการหรอืผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุมาขาย
คนืไดท้กุวันท าการซือ้ขายตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม



ขอ้ 16 ภายใตห้วัขอ้วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธมิลูคา่หน่วย
ลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และไดรั้บ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิทจัดการก าหนดวนัท าการซือ้ขายใหมใ่นกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม
ขอ้ 10 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการไดรั้บเงนิปันผลตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิแตท่ัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรอื
เพือ่ประโยชนก์บั  
1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถี ิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา  
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการทีตั่ง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้1 –4  
 
ดังนัน้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรอืจ าหน่ายใหก้บัหรอื
เพือ่ประโยชนก์บัผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะดังกลา่วขา้งตน้  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิแตท่ัง้นี้ ยกเวน้กรณีการโอนของผูถ้อืหน่วยทีเ่ขา้ขอ้จ ากดั
การลงทนุตามขอ้ 13.4 ภายใตห้ัวขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมการโอนตามทีร่ะบไุวใ้นตามรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้วัขอ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุยกเวน้การโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี ้จะไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม
การโอนหน่วยลงทนุ  
 
ก) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ข) กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
 
ค) กรณีทีเ่ป็นการโอนทางมรดกหรอืทางพนัิยกรรมใหก้บัทายาทหรอืผูรั้บผลประโยชนต์ามพนัิยกรรม  
 
ง) กรณีทีเ่ป็นการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุชือ่เดยีวกนัในเลขทีบ่ญัชอีืน่  
 
วธิกีารขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่รั้บโอนยัง
ไมเ่คยมบีญัชกีองทนุกบับรษัิทจัดการมากอ่น ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการขอเปิดบญัชกีองทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุว ้
ในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “ลงทนุกบั บลจ.ทหารไทย” และยืน่ตอ่นายทะเบยีน



หน่วยลงทนุพรอ้มกบัค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นตามรายละเอยีดโครงการจัดการ
กองทนุรวมขอ้ 15 ภายใตห้ัวขอ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุในวนัทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
ทัง้นี้ นายทะเบยีนจะจัดสง่ใบยนืยนัการโอน ใบเสร็จรับเงนิ และใบก ากบัภาษี (ถา้ม)ี ใหก้บัผูข้อโอนโดยทาง
ไปรษณียภ์ายใน 5 วันท าการถัดจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดท้ าการโอนหน่วยลงทนุเสร็จสมบรูณ์ หากบรษัิทจัดการ
ไมไ่ดรั้บการทักทว้งใดๆจากผูถ้อืหน่วยภายใน 7 วันท าการนับจากวันทีท่ ารายการทีร่ะบไุวใ้นใบยนืยัน ทางบรษัิท
จัดการจะถอืวา่การท ารายการดังกลา่วถกูตอ้งแลว้  
 
สทิธขิองผูรั้บโอนในฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุจะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึ
ชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการโอนหน่วยลงทนุ
จาก ผูโ้อนไปยังผูรั้บโอนภายใน 15 วนันับแตว่ันรับค าขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้งมารับสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามก าหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัดหมาย  

 
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

13.4.1ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรอืเพือ่ประโยชนก์บั 1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถี ิน่
ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา
ครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา รวมถงึสาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับ
ช าระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการที่
ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว 5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้
1 –4  
ดังนัน้ บรษัิทจัดการจะไมรั่บลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรอืจ าหน่ายใหก้ับหรอื
เพือ่ประโยชนก์บัผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะดังกลา่วขา้งตน้  
 
13.4.2 เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติ :  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุ และ/หรอื การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ระหวา่งกองทนุใดภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ ในกรณีของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทนุ  

 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ ซึง่เป็นไปตามหวัขอ้ "การขอ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ในสว่น
รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม และในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไม่
เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปภายใตห้ัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" ในสว่นรายละเอยีดโครงการ
จัดการกองทนุรวม 



 
13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืหรอืสบัเปลีย่นไปกองทนุอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ
กองทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพันตามขอ้ 22 ภายใตห้ัวขอ้การเลกิกองทนุรวมโดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีู ้
ช าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัช ีโดยจะไดด้ าเนนิการใหม้กีารจ าหน่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุ ช าระภาระหนี้สนิและแจกจา่ยเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพัน
ตามขอ้ 23 ภายใตห้ัวขอ้ การช าระบญัชกีองทนุเมือ่เลกิกองทนุ  
 
13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

สทิธใินการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการซือ้หน่วยลงทนุเพิม่จากบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในทกุวัน
ท าการซือ้ขายตามราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่ค านวณตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 16 เรือ่ง 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง” และไดรั้บการับรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
 
สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
ออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุแตท่ัง้นีน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
จะรับจดทะเบยีนการจ าน าใหแ้กผู่รั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้  
ยกเวน้ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็น
หลักประกนั  
 
 
การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ มายืน่พรอ้ม
กรอกค าขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการหรอืส านักงานใหญห่รอืส านักงานสาขา
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่สง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า 
ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุไวก้อ่นจนกวา่จะมกีารจดแจง้
จ าน าตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการจัดพมิพใ์บหน่วยลงทนุในอตัราฉบบัละไมเ่กนิ 50 บาท อนึง่ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุใหเ้ฉพาะในกรณีทีใ่ชเ้พือ่การจ าน าเทา่นัน้  
 
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขอใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชนห์รอืผูส้อบบญัช ีได ้ทัง้นี้เป็นไป
ตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
 



การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูล
ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่
สว่นของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ 
ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
- อืน่ๆ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าขอเปิดบญัชกีองทนุ หรอืค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
หรอืค าขอใชบ้รกิารอืน่ๆทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้นชดัเจน พรอ้มหลักฐานประกอบตา่งๆ ซึง่มรีายละเอยีดเป็นไป
ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม (Q&A) ภายใตห้ัวขอ้ “ลงทนุกบั บลจ.ทหารไทย” และผู ้
สัง่ซือ้ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในนามของ
บรษัิทจัดการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดยีวกนั โดยผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมอืชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดรั้บการ
จัดสรรหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้ และใหถ้อืวา่สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืออกใหใ้นนามบรษัิทจัดการแกผู่ส้ัง่ซือ้เป็นเอกสารแสดงสทิธกิารถอื
ครองหน่วยลงทนุของกองทนุ และใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัไดตั้ง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนั ให ้
ถอืเอาขอ้มลูทีบ่นัทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู ้
ถอืหน่วยรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่
แรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิดเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบ
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
 



 
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายการจา่ยเงนิปันผล”  โดยบรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดังนี ้ 
 
1) บรษัิทจัดการจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการถัดจากวนัสิน้งวดบญัช ีหรอืวนัสิน้
งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปันผล  
 
2) บรษัิทจัดการจะค านวณเงนิปันผลตอ่หน่วย โดยถอืจ านวนหน่วยลงทนุตามทะเบยีนกองทนุของนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุของวนัปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัดังกลา่วเทา่นัน้ โดยจะไมร่วมถงึผูท้ีซ่ ือ้หน่วย
ลงทนุในวนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วย ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทีซ่ ือ้หน่วยลงทนุของกองทนุดว้ยเช็คในวนัท าการกอ่นหนา้ปิดสมดุทะเบยีนและเช็คดังกลา่วไม่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดต้ามก าหนด  
 
3) บรษัิทจัดการจะประกาศการจา่ยเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผลและอตัราปัน
ผลโดยไมช่กัชา้ โดยบรษัิทจัดการจะปฏบิตัดัิงตอ่ไปนี้  
 
3.1) ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่
ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
3.2) สง่หนังสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
4) บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิปันผลตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิอืน่ใดทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุ
ไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุในวันปิดสมดุ
ทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหม้กีารจา่ยเงนิปันผลภายหลังจากวนัปิดสมดุ
ทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใดนอกจากเพือ่
ประโยชนข์องกองทนุรวมนัน้  
 
ในกรณีทีม่กีารจา่ยเงนิปันผล บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิปันผลใน
อตัราทีก่ฎหมายก าหนดเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่จง้ความประสงคใ์หห้ักภาษี ณ ทีจ่า่ยเทา่นัน้ และจะจัดสง่
หนังสอืรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย จากเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์เพือ่แนบเป็นหลักฐาน
ประกอบการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุในปีภาษีนัน้  
 
 
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุจะไม่
สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกนัและมใิชห่ลักประกนัเพือ่
กองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุในกรณีทีผู่อ้อกตรา
สารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดังนี้  
 
16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ี
สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ 



 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้
แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนี้ดว้ย
ทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
 
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่
เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 
วันนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
 
16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุไดรั้บช าระ
หนี้ตามตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดย
อนุโลม  
 
16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตพิเิศษ 
 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพยส์นิที่
กองทนุจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการ
รับช าระหนี ้ 
 
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  
 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่ว
ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งที่
บรษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว  
 
16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณว์า่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก
ตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธิ
เรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ  
 



 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
 
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน า
เงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้
ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้
กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธขิองกองทนุก็ได ้

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บ
มตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 
 
การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ
จ ากดัสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
แลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และ
การโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 
1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ  
 
18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการโดยบรษัิทจัดการจะท า
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการลงทนุ และขอ้ผกูพันฉบบันี้ไดต้อ่เมือ่ไดรั้บเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวมขอ้ 19 ภายใตห้ัวขอ้การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 



และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ  
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีาร
แบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิใด ๆ มผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีว บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่และบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็น
เจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคล หรอื 
กลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะด าเนนิการตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษหรอื
จะด าเนนิการตามความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนดได ้ 
2. การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ บรษัิทจัดการอาจ
ด าเนนิการดว้ยการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืการสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืการสง่หนังสอืขอมติ
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสก็์ได ้โดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมติ
และการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้  
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บ
มตพิเิศษ ซึง่ใหร้วมถงึ  
(ก) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  
(ข) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(ค) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกนั  
(ง) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(จ) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  
(3.1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(3.2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3.3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
 
4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจก าหนดเงือ่นไข
ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(4.1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(4.2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(4.3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
การลงทนุ  
(4.4) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)  
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึไมท่ าให ้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
5. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบตอ่ส านักงาน นอกเหนือจากขอ้ 3 ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค าขอ



เป็นหนังสอืพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนยีมตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดรั้บค าขอพรอ้มทัง้เอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชนแลว้  
6. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข และแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอื
วธิกีารจัดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย ภายใน 15 วันนับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี  
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หาก
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอนัเป็นการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มติ
นัน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ตอ้ง
ไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวม
มกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบั
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญที่
เป็นไปตามและไมข่ัดหรอืแยง้กบัพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพัน
คูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 



(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย
ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี 
หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ า
การและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรปุการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการสง่รายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฎบิตัไิม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลกิกองทนุรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

1. หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดังนี้  
(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใด  
(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 
50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้  
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้  
ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิเป็น  
จ านวนเกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด”  

ทัง้นี้ ความใน (3) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่ การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่



เนื่องจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
เหลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
 
2. เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอื
งดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตน  
 
3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
 
4. ส านักงานอาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป หากปรากฏวา่  
4.1 บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่หนึง่ในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4.2 ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็น
หรอืตกลงกบับคุคลอืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือ าพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอื
กลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
 
5. ส านักงานจะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้ 
จัดการ หรอืใชก้องทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด
เป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และ
ส านักงานไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูนห์รอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้
กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปอยา่งแทจ้รงิ และส านักงานสัง่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
ท าการแกไ้ข หรอืด าเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานสัง่ได ้หรอื
ด าเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ  
 
6. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุใน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

 
22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

1. เมือ่ปรากฏเหตเุลกิกองทนุเปิดตามขอ้ 22.1 ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ภายใตห้วัขอ้
เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ 
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์รวมทัง้แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่น
ระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายในสามวนัท าการนับแตว่ันท า
การทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ 
 
(ค) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเปิดดังกลา่วภายในหา้วันท าการนับแตว่นัท าการที่
ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ภายใตห้ัวขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุเพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระ
คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 
 
(ง) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายในสบิวนัท า
การนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ภายใตห้วัขอ้เงือ่นไขในการเลกิกองทนุและเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระ



คา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  
 
เมือ่ไดด้ าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม  
 
ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ใดลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้บรษัิทจัดการ
จะด าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (ค) บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม  
 
2. เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายขุองโครงการหรอืเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิ
กองทนุลว่งหนา้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเกีย่วกบักองทนุดังตอ่ไปนี้  
 
ก) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยชอ่งทางใด ๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถ
ตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้กอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วันท าการ และ  
ข) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์และแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซต์
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ และกระท าการ
ดว้ยวธิอีืน่ใดเพือ่ใหป้ระชาชนรับทราบขอ้มลูในเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หา้วนัท าการ 
เชน่ ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่ เป็นตน้  
 
 
ค) จ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุ  
 
3. การช าระบญัชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ :  
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระ
บญัชขีองกองทนุรวมจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม และผูช้ าระบญัชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยู่
ตามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชี

จัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุแลว้ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีอง
กองทนุจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบญัชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตาม
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ 



ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจัีดการ
โอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
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