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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอรส์เปกทีฟ 
  
 

เสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป 

มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท จ านวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย  

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท 

 
 
 
 

 
 

 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ 
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 

PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (PHATRA GNP) 
 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ  

ชื่อกองทนุ กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ 
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (PHATRA GNP) 

ประเภทโครงกำร กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้รับ ผู้ลงทุนจะมีโอกาสที่จะได้รับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิม่ขึ้น (ส่วนเกินทุน) 
หากผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้
เกิดจากการปรับตวัเพิม่ขึ้นของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ โดยก าไร
ส่วนเกินทุนหรือผลตอบแทนที่ไดร้ับจากการลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร 5,000 ล้านบาท โดยในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก บริษัท

จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 
ล้านบาท 

จ ำนวนหนว่ยลงทุน 500 ล้านหน่วย 
มูลค่ำทีต่รำไว้         10.00 บาทต่อหน่วย     
รำคำหนว่ยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก  10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
มูลค่ำขัน้ต่ ำของกำรซื้อแตล่ะครั้ง         100 บาท 
นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผล      ไม่มี  
วันที่เสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) ระหว่างวันท่ี  26 พฤศจกิายน 2558 ถงึวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 
วันที่ได้รับอนุมตัิจัดตั้งและจดักำรกองทนุรวม วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 
วันที่จดทะเบียนกองทนุ วันท่ี 3 ธันวาคม 2558 

 
นโยบำยกำรลงทนุ   
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Master Fund) (“กองทุนหลัก”) ในหน่วย
ลงทุนชนิด Class Z (USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ด าเนินงานตามระเบียบของ 
UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว
บริหารจัดการโดย Capital International Management Company Sarl และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  
 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและต่างประเทศ  
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามี
แนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น 
กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท า ให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่กว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้น  ในกรณี ดังต่อไปนี้  
1. ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment grade) แต่ต่อ
มาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)  
2. ในวันท่ีกองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1 และ 2 กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะด ารงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
กองทุนอาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 
ทั้งนี้ กองทุนจะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
อย่างไรก็ดีในกรณีท่ีการลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ
ต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ กรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหาย
ให้แก่กองทุนโดยรวม และ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา
ประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือ 30 วันสุดท้ายของกองทุน และ/หรือ กองทุนอยู่ระหว่างการ
ปรับพอร์ตการลงทุน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 15 วันท าการซื้อขาย และ/หรือในช่วงก่อนและหลังการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีที่
สัดส่วนของจ านวนเงินลงทุนมนีัยส าคญัต่อขนาดของกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันท าการซื้อขาย กองทุนอาจจ าเป็นต้องชะลอการ
ลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว และอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ
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โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วน
การลงทุนในต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรือ ตราสารท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต่ ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน (Non-Investment Grade) และ/หรือ ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะปรับลด
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าว มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ดังนี้ 
1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท่ีรับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าว
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ในภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จส้ินโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 2) หากการด าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าให้การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปี
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน 
และมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้ง
ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทราบต่อไป 
3) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
จ านวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
 
ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนหลัก (Master Fund) ที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการที่
ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนหลัก (Master Fund) ที่กองทุนลงทุนมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นๆ ที่กระทบ
ต่อการลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุน
ใน กองทุนหลัก (Master Fund) ได้ หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (Master Fund) ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Master Fund) ต่ ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
อย่างมีนัยส าคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Master Fund) ต่ ากว่าตัวชี้วัด (Benchmark) อย่างมี
นัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก (Master Fund) ไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนหลัก (Master Fund) 
กระท าความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลัก 
(Master Fund) ได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วย
ลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศ (Master Fund) และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจาก
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สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ ด าเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ 
 
หากมีการด าเนินการตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าโดยไม่
ชักช้า 
 
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกัน คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
 
ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีปรากฎเหตุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงาน 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปล่ียนชนิดหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือ กองทุนรวมต่างประเทศ (Master Fund) 
และ/หรือ สกุลเงิน จะยกเว้นไม่น าเรื่องการลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด าเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) กองทุนใหม่ แทน
กองทุนหลัก (Master Fund) กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน  
 
กำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ 
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เงินลงทุนของท่ำน 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

2. กองทุนรวมนี้มีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 
     กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัท

จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 
     เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุน

ต่างประเทศ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังตา่งประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเส่ียงของการลงทุนในต่างประเทศ
ได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ 

  ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว  ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันท าการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุน 
และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจ 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 

 การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนน าเงินไปลงทุน 
 ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจท าให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปของเงินบาทผันผวนตามไปด้วย 

เนื่องจากกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนของทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึง
ยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนน าเงินไปลงทุน ซึ่งกองทุนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ 
 
5. กำรลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทุนต่ำงกันมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร?  

 ความเส่ียงของกองทุนรวม ตามประเภทของตราสารที่กองทุนน าเงินไปลงทุน (Fund risk spectrum) 
 

 

   

หมายเหตุ การประเมินความเสี่ยงนี ้เปน็การประเมินความเสี่ยงตามระดบัความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร 
จ ากัด เท่านั้น บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับประเภท/ลักษณะของแตล่ะกองทุนได ้
 

 ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในสัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 

PHATRA GNP 
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6. กองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีนโยบำยกำรลงทุน และมีปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญอย่ำงไร  
 กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน

ชนิด Class Z (USD) โดยมีลักษณะที่ส าคัญดังนี ้
ชื่อกองทุน    : Capital Group New Perspective Fund (LUX) 
วันท่ีจัดตั้งกองทุน   : 7 เมษายน 2558 
วันท่ีจัดตั้งหน่วยลงทุน Class Z : 30 ตุลาคม 2558 
ISIN Number    : LU1295555210           
ประเภทโครงการ   : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
อายุโครงการ    : ไม่ก าหนด 
ดัชนีชี้วัด    : MSCI All Country World Index NR 
ผู้จัดการกองทุน   : Capital International Management Company Sarl 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์   : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
ผู้สอบบัญชีกองทุน   : PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน : Linklaters LLP 
 
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ได้มีการจดทะเบียนเป็น Share Class ที่แตกต่างกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคัด
สรรผู้ลงทุนให้เหมาะสมกับจ านวนเงินลงทุน และลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งนี้  กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะมีการ
ลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวงสิทธิในการเปล่ียนแปลงชนิดของ Share Class ที่ลงทุน โดยไม่ถือว่า
ผิดจากรายละเอียดของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  
 
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
เพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการ
เปล่ียนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต  
 
ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญของกองทุนหลัก  
1. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) : ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผัน
ผวนของปัจจัยต่างๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งส่งผล
ให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 

2. ความเส่ียงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ 
(Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเส่ียงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเส่ียงหากผู้ออกตราสารผิด
นัดช าระหนี้  

3. ความเส่ียงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุน
บางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยงัมีขอ้จ ากัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed 
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Market) เช่น ระบบการช าระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงาน
ของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และ
ระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่ า และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนั้นอาจมี เรื่องของนโยบายการ
แทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจ ากัดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมอืงของตลาดเกดิใหม ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรง
กับการด าเนินงานของตลาด 

4. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk): กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์หลักของกองทุน ซึ่ง
ตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ท าให้มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจท าให้เกิดก าไร หรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนได้ 

5. ความเส่ียงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการท าการซื้อ
ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งท าให้กองทุนมีความเส่ียงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ 
(Official stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ ากว่า หรือการก ากับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ 
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะน าปัจจัยความเส่ียงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดก่อนท าการซื้อขายแต่ละครั้ง 

6. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives  Risk): กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน
ความเส่ียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจท าให้
ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าไม่ได้เต็มจ านวน 

 
  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก 
 1.ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
   -ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    :  ไม่มี 
   -ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   :  ไม่มี 
   -ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนการลงทุนระหว่าง Classes ต่างๆ ของกองทุน   :  ไม่มี 
  
 2.ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD) 
  -ค่าธรรมเนียมการจัดการ  : - ร้อยละ 0.65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
  ถึง 31 ตุลาคม 2560 

- ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 
   -ค่าธรรมเนียมการด าเนินงาน     : ร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
   -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ       : ตามที่จ่ายจริง 
รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก 
ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่: thecapitalgroup.com/emea 
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7. กองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนรวมนี้ลงทุน มีควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร  
 กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน

ชนิด Class Z (USD) ซึ่งกองทุนจะจัดตั้งในวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ดังนั้นจึงยังไม่มีผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

8. กำรลงทนุในกองทนุรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด?  
 ดัชน ีMSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทน

เป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ซึ่งดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index เป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน และเป็นไป
ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทจัดการก าหนด  
โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนมีการเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
และสถานท่ีติดต่อของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 
 

9. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่? อย่ำงไร?  
 เป็นกองทุนรวมทั่วไป ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น   

 
10. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร? 

 กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีวันท่ี 1 ธันวาคม ถึง  30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
  

ค าถามค าตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
 

ข้อก ำหนดกำรซื้อขำย 

Q : ท่ำนต้องลงทุนเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด และค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่ำงไร?  

A : ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ าเพียง 100 บาท บวกค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 [จ านวนหน่วยลงทุน = จ านวนเงินลงทุน ÷ (มูลค่าที่ตราไว้ + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 
ทั้งนี ้ในการเสนอขายครั้งแรก มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วยจะเท่ากับ 10.00 บาท 

 
Q : ท่ำนจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่ำงไร และมีวิธกีำรซื้อ ขำย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่ำงไร?  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด  

ทีมบริการและการขายลูกคา้บุคคล  0-2305-9855  และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานท่ีเกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)  



  

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ (PHATRA GNP)                                                                                         หน้า 9 

3. เอกสารการท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC)  ตามที่กองทุนหลักร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการ
ป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อก าหนด
ของกองทุนหลัก 
 
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะน าส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการ
ร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 กำรเปิดบัญชีกองทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ หรือขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนดอย่างถูกต้องและตามความ
จริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้

 
ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 

ผู้สนใจลงทุน 
เอกสำร/หลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญช*ี 

กรณีบุคคลธรรมดำ  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน ซึง่กรรมการผู้

มีอ านาจได้ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) เพือ่รับรอง
ความถูกต้องแล้ว  

 ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้  

 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง   
กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด 
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 กำรสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 
ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทุนครัง้แรก : 
บริษัทจัดการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน ถึง  3 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ  และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
 
นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ได้โดยน าเงินบางส่วนหรือท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินท่ีได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
รับช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปล่ียนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดภัทร มันนี่มาร์เก็ต 
(PHATRA MM) กองทุนเปิดภัทร มันน่ี โพสิทีฟ (PHATRA MP) และกองทุนเปิดภัทร ตราสารหน้ีพลัส (PHATRA PLUS) 

 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถน ากองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 5.2.4 
เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ” 
 
ในช่วงภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :   
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (สับเปล่ียนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่
บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ได้ทุกวันท าการซื้อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 
 

 กำรสั่งขำยคนืหนว่ยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ 
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการ
ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ   
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยช าระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือ
หน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
 

 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
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o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในตา่งประเทศ ซึ่งวันหยดุท าการของกองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่
ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา
ในการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 
 

 ชื่อบัญชีในกำรสั่งซือ้/สับเปลีย่นเข้ำกองทนุ 
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี้ 

ธนาคารเกียรตินาคิน                เลขที่บัญชี 000-113-00000-247  
ธนาคารกสิกรไทย                 เลขที่บัญชี 018-1-13869-6  
ธนาคารกรุงเทพ                    เลขที่บัญชี 147-3-14122-2  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์    เลขที่บัญชี 889-1-01012-7  
ธนาคารไทยพาณิชย ์           เลขที่บัญชี 045-3-04147-7 
ธนาคารทหารไทย   เลขที่บัญชี 232-1-05006-0 
ธนาคารธนชาต   เลขที่บัญชี 002-3-00233-2 และ 777-3-23939-6 

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี 689-0-00892-1 
  ธนาคารกรุงไทย   เลขที่บัญชี 091-6-01500-9 
 
Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดักำรสงวนสทิธิไม่ขำยหน่วยลงทนุ? 
A : บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนกับ หรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหรือระงับการส่ังซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น 

 
Q : กองทุนมีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนอย่ำงไร? 
A : บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน 
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Q : กองทุนก ำหนดวธิีกำรโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ำกดักำรโอนไวอ้ย่ำงไร? 
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหนว่ยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อก าหนด ข้อ 13  “เงื่อนไขและ

ข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน”  เพิ่มเตมิได้ในหนงัสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
Q : ท่ำนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จำกช่องทำงใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phatraasset.com   
2) หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน และ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอื่นตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
3) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) 

 

สิทธขิองผู้ถือหนว่ย 

Q : กองทุนนี้มกีำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม?่ อย่ำงไร? 
A : ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนทาง

ไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป : บริษัทจัดการจะด าเนนิการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันท าการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์

 
Q : ผู้ถือหนว่ยอำจถูกจ ำกดัสิทธิในเร่ืองใดบ้ำง ภำยใต้เงือ่นไขอย่ำงไร? 
A : 1) ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากดัสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว 

  ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยนั้นในส่วนทีเ่กินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย 
  ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 2) ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยูใ่น 
  สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง 
  หุ้นส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของ 
  กองทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 
Q :  มีข้อจ ำกัดในกำรถือหนว่ยลงทุนหรือไม่ ? 
A : ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากดัสิทธิในการลงทุน กรณีที่จ านวนเงินท่ีลงทุนนั้น ท าให้มีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของ  
 จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด 
 
Q : ช่องทำงและวิธกีำรที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใช้สทิธิออกเสียงและกำรด ำเนนิกำรใช้สิทธิออกเสียง

ของบริษทัจดักำรกองทุนรวมเพิ่มเติม 
A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.phatraasset.com 
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Q : หำกท่ำนตอ้งกำรร้องเรียนจะท ำไดอ้ย่ำงไร ? 
A : 1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ภัทร จ ากัด  
        ทีมบริการและการขายลูกคา้บคุคล โทรศัพท์ 0-2305-9855 หรือ 

2) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ 
 3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ (ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2724-4000  
 

กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร: ไม่มี  

 
 
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรของกองทุนรวม 

Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวม ? 
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
  

 ข้อมูลบริษทัจดักำร : 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ 
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

 มูลค่ำทรัพย์สนิสทุธิภำยใตก้ำร
บริหำรจัดกำร : 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) 

34,505.34 ล้านบาท  
 

 จ ำนวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภำยใต้กำรบริหำรจดักำร : 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) 

27 กองทุน  

 รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก ่

 
คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์   
คุณชวลิต จินดาวณิค   
คุณกฤตยิา วีรบุรุษ  
คุณภัทรพร มิลินทสูต 
คุณยุวนา รัตนวเิชียร   
คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  
คุณยุทธพล ลาภละมูล   

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 
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2) คณะผู้บริหาร ได้แก ่
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ ์
คุณณัฐจฑุา คุปตารักษ ์ 
คุณสิริพร สวัสดิ์อ านวยโชค 
คุณวรสินี เศรษฐบุตร 
คุณมริสา ทัดสวน 
คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน ์

(กรรมการผู้จัดการ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research)   
(ผู้อ านวยการ หวัหนา้ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ  ฝ่ายบริหารงานขาย) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบัญชีกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหน้ี) 

 รำยชื่อคณะกรรมกำรกำรลงทนุ : 
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ ์
คุณณัฐจฑุา คุปตารักษ ์ 
คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน ์
คุณสุราช เซท ี
คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน ์
คุณวิไล ชยางคเสน 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ทีม Research)  
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารทุน) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสารหน้ี) 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสาร
ต่างประเทศ) 

 รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน : 
 1)  คุณวิไล ชยางคเสน 

(ผู้จัดการกองทุนหลัก) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. ทิสโก้ จ ากดั   
 ฝ่ายลงทุน 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. ฟินันซ่า จ ากัด  
 ฝ่ายลงทุน 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

2)  คุณยุทธพล ลาภละมูล 
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - Bachelor of Science in Business 
Administration, California State University, 
Los Angeles 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุน
ส่วนบุคคล สายงานบริหารเงินลงทุน บล. ภัทร 
จ ากดั (มหาชน) 
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 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

3) คุณอลิสา  กัมพลพันธ์ 
    (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. ภัทร จ ากัด  
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย)  จ ากัด 
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั 
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

 4)  คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน ์
(ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ - ปริญญาโท  MSC in Finance and 
Management, University of Exeter 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

 5)  คุณสุราช เซท ี
         (ผู้จัดการกองทุนรอง) 

o ประวัติกำรศึกษำ 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จ ากดั 

 o หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
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 รำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) โทร: Contact Center 0-2165-5555 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)  
“LH Bank Contact Center” 

โทร: 0-2359-0000 ต่อ 4708 , 0-2359-0065 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2217-8888    

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384  

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-8888 ต่อ 8951, 8954, 8956 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั โทร: 0-2695-5555  

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร: 0-2627-3100 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2658-9234  

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด โทร: 0-2657-7171-5, 0-2697-3878  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากดั โทร: 0-2697-3000, 0-2657-7985  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1700 ต่อ 794 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2275-0888, 0-2305-9407, 0-2305-9495 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด โทร: 0-2660-6677 

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2659-3456 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2627-3211 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111, 0-2680-1234, 0-2680-1383 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1126 - 27 

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จ ากดั   โทร: 0-2648-3333  

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2684-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2638-5000 0-2287-6000  

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด โทร: 0-2680-5000 

 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2205-7000 

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด โทร: 0-2223-2288 

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทร: 0-2862-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั โทร: 0-2861-5508 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด โทร: 0-2238-3988 

รวมถงึช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น บริการธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์  ฯลฯ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอรเ์น็ต 
เป็นต้น  

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนให้ทราบก่อนการเปดิเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไว้ในหนังสือชี้ชวน  
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Q : ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรำยชื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุเพื่อให้กำรช ำระเงินและจัดสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ยเป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง? 

A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ในฐานะนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 
 
Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดักำรให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกำรลงทุนทีต่กลงไว้ ? 
   ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
     โทรศัพท์ 0-2724-4000  
  ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน ์มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิของกองทนุรวมที่ท่ำนลงทนุ ? 
A : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล และนางขวญัใจ เกียรติกังวาฬไกล 
 บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

 

ช่องทำงที่ผู้ลงทนุสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจำกชอ่งทำงใด ? 
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด  
 ทีมบริการและการขายลูกคา้บุคคล โทรศัพท์ 0-2305-9855 
 2.  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.phatraasset.com 
 3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 
 

ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

กองทุนจะน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปลงทุนโดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ีย
รอบปีบัญชีไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่ง เป็นลักษณะการลงทุนแบบ Feeder Fund  เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่
มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทนุในระยะยาว 

กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 

 
 
 

 

http://www.phatraasset.com/
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
เป็นต้น  

กองทุนจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหนี้ รวมถึง
อัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยผู้จัดการกองทุนจะ
เป็นผู้วิ เคราะห์และคัดสรรตราสารที่จะลงทุน และดูความ
เหมาะสมในเรื่องระยะเวลาในการลงทุนในตราสารต่างๆ  จึงท าให้
สามารถลดความเส่ียงจากปัจจัยดังกล่าวได้ 

ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)  
 ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัท ท าให้ ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น 
ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

กองทุนจะท าการวิเคราะห์และพจิารณาความนา่เชือ่ถือของผู้ออก
หลักทรัพย์ก่อนลงทุน และติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and 
Political Risk) ความเส่ียงที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย และการท าธุรกรรม
ทางเงิน  

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐาน
ต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงินลงทุนกลับประเทศ 
(Repatriation risk) ความเส่ียงที่เกิดจากทางการของประเทศที่
กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ 
ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้
ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่
เข้ าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
ความเส่ียงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ท าให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่า
เงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลง 

ผู้จัดการกองทุนจะบริหารความเส่ียง โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Hedge) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกัน
ความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนรวม
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
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ประเภทของควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทรำบ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ควำมเสี่ยงจากกำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) 
ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิง
อยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกนัข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ท าให้
กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ด ารงสถานะเปิดรับ
ความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
และความเส่ียงจากการท่ีราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวน
สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงท าให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้
ก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย 

กองทุนจะลงทนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน อาจท าให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียนไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับท่ีคาดการณ์ไว้ 

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเส่ียง
จากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่
เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ 

กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่อง 
โดยค านึงถึงปริมาณการซื้อขายให้อยู่ในระดับที่พอประมาณถึงมี
สภาพคล่องสูงเพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ประกอบกับ
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของกองทุน บริษัทจัดการได้
ก าหนดให้มีการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ทุกวันท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงท าให้ความเส่ียงด้านสภาพคล่องต่ า 

ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเส่ียง
ทางกฎหมาย ในกรณีท่ีหากมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่
ท าให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 
นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความ
เส่ียงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ออกกฎเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงิน
ต้น  

กองทุนจะเลือกลงทุนในประเทศที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีความ
เส่ียงทางกฎหมายในระดับต่ า 
 
 

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) 
กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน อาจมีความเส่ียงทางด้าน
เครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะ
จ่ายเงินตามภาระผูกพัน 

บริษัทจัดการจะท าการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สม่ าเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอันดับ Investment grade จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ  บริษัท
จัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาในการท า
ธุรกรรมไม่สามารถท าตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ 

 
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวขา้งต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตดัสินใจของบรษิทัจัดการ โดยค านงึถงึประโยชน์สูงสุด
ของกองทุนและผู้ลงทุน 
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนกำรลงทุน 
 

อัตรำส่วนกำรลงทนุ 
อัตรำส่วน 

กองทุนรวมทัว่ไป 
อัตรำส่วนกำรลงทนุในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญำรำยใดรำยหนึ่ง (Company limit)  

 การลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศ หรือ
ธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

 การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

 การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ 

 การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคล/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ ของแต่ละบุคคล/
คู่สัญญา 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 
 
 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 
 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 
 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 
 

 
อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group limit)  

 การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใด กลุ่มกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 
อัตรำส่วนกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (Product limit)  

 การลงทุนในเงินฝาก หรือบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวม 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุน

รวม 
 การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคล/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่

สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ ของทุกบุคคล/
คู่สัญญา 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 
ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี    

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

 
ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 

 

อัตรำส่วนกำรลงทนุอืน่ๆ  
 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในนามกองทุน 
 การลงทุนในต่างประเทศ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี    

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

*   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม 
**  การค านวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะค านวณจากมูลคา่ทรัพย์สิน

ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันท าการนั้น 
*** ยอดรวมของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมด ซึ่งแต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม 
**** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.50  ต่อปีของ มูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการณ์ได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราตามที่จ่ายจริง (ไมร่วม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน) 

*****1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุน 
2. โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุนในแต่ละครั้งหรือการก าหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดย
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม 

 

 ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม 
ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สนิ ** 

อัตรำตำมโครงกำร 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งหมดที่ประมำณกำรได ้* 
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ไม่เกิน 2.50  
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)  ไม่เกิน  0.10 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) ไม่เกิน  0.50  
1.4 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ตามทีจ่่ายจริง 
1.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม 

 
 

ไม่เกิน 0.5 ของมูลคา่ทรัพย์สิน ณ วันท่ีจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

ไม่เกิน 0.5 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 

- ในช่วงภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีป่ระมำณกำรไม่ได ้

2.1 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ *** ตามทีจ่่ายจริง 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยทั้งหมด**** 
ไม่เกิน 4.50 ต่อปี  

ของมูลค่ำทรัพย์สนิของกองทนุ 
  

 ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ*****  
ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทนุ 

อัตรำตำมโครงกำร  

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)  ไม่เกิน 2.00  

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)  ไม่เกิน 2.00  
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)   
      -  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out) ไม่เกิน 2.00  
      -  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In) ไม่เกิน 2.00  
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 50 บาท ต่อ 1 รายการ  
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หมายเหตุ  
1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนเพิ่มเติมในจ านวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 1 ปี มิได้ เว้น
แต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมบริษัทจัดการจะแจ้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและที่ท าการทุกแห่งของผู้สนับสนุนและลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 
2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมส ำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้ง
ปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 
(1) มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น  การ
เวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่างสัญญา  ซึ่ง
แบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การส่ังซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคืน จ านวนหน่วย
ลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจาก
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็ค
ส่วนบุคคล ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด  
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการส่ัง ซื้อ 
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วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดย
ระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน
จะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมื่อรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน
สมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็น
อย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
 
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าค าส่ั ง
ดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ 
บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการกองทุน และ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จ
ส้ินสมบูรณ์แล้ว    ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
เป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด 
หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืน
หน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตาม
อัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภาย ใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
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กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกา รลงทุน บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยัน
การส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออก
เอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
 
(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชวีิต ตามจ านวนขัน้
ต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งก าหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดต้นทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหน่ึงหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มีสัดส่วน
การลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่
ก าหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต
แต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนแล้ว 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนขั้นต่ าที่บริษัทประกัน
ชีวิตก าหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับ
สัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี 
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ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตาม
ช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 
(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัท
ประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูล
นั้นได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดง
ฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชวีิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเตมิจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ต
ควบการลงทุนโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
นี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น 
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกัน
ชีวิตนั้น 
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของฝ่ายขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ
ค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
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(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด 
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่น 
 
(8) ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน:  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี 
 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
การลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต โดยถือวา่
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัท
ประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการส าหรับบริษัทประกัน
ชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการนี้) โดยหากจะเปิดให้บริการ
ดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 

ค ำเตือน/ข้อแนะน ำ 
 กำรลงทุนมีควำมเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด อำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ภัทร จ ำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ภัทร จ ำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
รวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด จะจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้
เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่ทีมบริกำรและกำรขำยลูกค้ำบุคคล  
โทร 0-2305-9855 
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 บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และประกำศต่ำงๆที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด และจะต้องเปิดเผยกำรลงทุน
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ  เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถก ำกับ และดูแลกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำน และ/
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ผู้ขำยหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจ ำตัวของบุคคลดังกล่ำวที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ 
    จัดกำรกองทุน ภัทร จ ำกัด หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต 
หำกต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ขำยหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่ส ำนักงำน  
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดกำร โดยวิธีที่บริษัท  
จัดกำรเปิดเผยไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 

 บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง อำจพิจำรณำขอข้อมูลเอกสำร หลักฐำน 
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตำมค ำจ ำกัด
ควำมของกฎหมำยหรือตำมที่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำหนด ทั้งก่อน และหรือภำยหลังกำรลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย  และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติ หรือกำรตีควำม หรือกำรสั่งกำรของหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนมีหน้ำที่ต้องท ำควำมรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (Know Your Client: KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบ
ลูกค้ำ (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้ำที่แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เกี่ยวกับกำรรู้จักตัวตนของลูกค้ำ (KYC) และกำรพิสูจน์ทรำบลูกค้ำ (CDD) ให้บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืนทรำบ โดยตำมแนวทำงปฏิบัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยครอบคลุมทั้งกำรเปิดบัญชีเพื่อใช้บริกำรใหม่ กำรท ำ
ธุรกรรมของลูกค้ำเดิม และกำรทบทวนข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่หน่วยงำน
ผู้มีอ ำนำจก ำหนดแนวทำง 

 กองทุนรวมอำจมีกำรกระจุกตัวของกำรถือหน่วยลงทุนจำกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือ
หน่วยหรือผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลดังกล่ำวได้ที่ www.phatraasset.com 

 กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์
สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์กำรลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

 บริษัทจัดกำรใช้ข้อมูลในอดีตในกำรค ำนวณค่ำสัมบูรณ์ของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทุนรวมจึงมีควำมเสี่ยง หำกสินค้ำหรือตัวแปรที่สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำอ้ำงอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องกำรลด
ควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไม่เป็นไปตำมข้อมูลในอดีต ซึ่งอำจส่งผลให้กำรเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่สำมำรถ
ลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

 ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รับช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือ    
ชี้ชวน 

http://www.sec.or.th/
http://www.phatraasset.com/
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 เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ  กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอาจไม่ได้ท าการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ทัง้นี ้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวขึน้กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
รวม ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้ รวมทัง้
กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลปะโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  

 ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ไม่สำมำรถด ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องได้ตำมที่ส ำนักงำนก ำหนด    
ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่มีค ำสั่งไว้ 

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือชี้ชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงควำมถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขำยนั้น 

ส ำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงนิ  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับ
เงนิคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบีย้ประกันส่วนที่ จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วน  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่ได้
ขึ้นอยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดกำร  และบริษัทประกันชีวิตมีภำระ
ผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

 เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีข้อก ำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ แตกต่ำงไปจำกกำร
ซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด  ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษำ
รำยละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนนั้นให้เข้ำใจก่อนตัดสินใจ  โดยสำมำรถติดต่อขอรับรำยละเอียด
เงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอำประกันภัย หรือเอกสำรอื่นใดที่ใช้ในกำรเสนอขำยกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทำงด้ำน
ภำษีจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่
บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษำเพื่อควำมเข้ำใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

 เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีควำมเสี่ยงตำมระดับควำมเสี่ยงและนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนในทุกกรณี  เงินค่ำเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น ำไปลงทุนในกองทุนรวมอำจอำจมีมูลค่ำเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตำมผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบกำรลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืน
มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน อำจมีควำมแตกต่ำงกับกำรซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่ำงเดียว อันเนื่องมำจำกกำรคิดค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่แตกต่ำงกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัท
จัดกำร และบริษัทประกันชีวิตก ำหนด 

 หำกผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนมีเร่ืองต้องกำรร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกัน
ชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมวิธีกำรที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจก ำหนด  

 ในกำรขอมติของผู้เอำประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  บริษัทจัดกำรจะจัดส่ง
ประเด็นในกำรขอมติและรำยละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  และหลังจำกที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอำ
ประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยในระยะเวลำตำมที่ตกลงกัน 
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 ผู้ลงทุนสำมำรถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งนี้กำรซื้อขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีข้อก ำหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่ำงไปจำกกำรซื้อขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนจะได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนจำกบริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วัน
ท ำกำรนับแต่วันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกำศก ำหนด หรือที่เห็นชอบให้ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นได้  
โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตำมที่บริษัทประกันชีวิตก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน  
 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 9 กันยำยน 2559 
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ขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการจดัการกองทนุและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

 

ค าจ ากดัความ :   

 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

บรษัิทจัดการ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

กองทนุหลัก หมายถงึ กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุน าเงนิสว่นใหญไ่ปลงทนุ 

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

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอื

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณีของกองทนุรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ 

บรษัิทจดทะเบยีน   หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ 

ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย ์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

วนัท าการ หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

  

หมายถงึ วนัท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่เป็นวนัท าการ

ปกตขิองบรษัิทจัดการและของกองทนุหลัก วนัท าการของประเทศทีก่องทนุลงทนุ 

และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตา่งประเทศ และรวมถงึ

สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการ

ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนยีมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการทั่วไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ตอ้ง 

ปฏบิตัติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรัพย์

เพือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งโดย

แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่ี

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีูลคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา

หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทนุ  
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กจิการ หมายถงึ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลกัทรัพย์

ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชน จ ากัด 

กลุม่กจิการ หมายถงึ บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัช ี

ก าหนดเกีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวม  

อนัดบัความน่าเชือ่ถอื หมายถงึ สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื 

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(Investment grade)   

หมายถงึ อันดับความน่าเชือ่ถอืทีแ่ต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน ก าหนดว่าเป็นอันดับความน่าเชือ่ถอืทีผู่ล้งทุนสามารถลงทุน

ได ้ซึง่เป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืครัง้ลา่สดุทีไ่ดรั้บการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถือที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และเป็นอันดับความ

น่าเชือ่ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ เวน้แต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ กองทนุจะใช ้(1) อันดับความน่าเชือ่ถอืของ

ผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา โดยในกรณีทีผู่อ้อกหรอืคูส่ญัญาเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึน้ ใหห้มายความรวมถงึอันดับความน่าเชือ่ถอืสนับสนุน (support credit) ซึง่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืประเมนิจากแนวโนม้ทีธ่นาคารดังกลา่วจะไดรั้บการ

สนับสนุนทางการเงนิจากรัฐบาลเมื่อมกีรณีจ าเป็น หรือ (2) อันดับความน่าเชือ่ถือ

ของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมาย

ไทย 

หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั 

การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีน 

กบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและ 

พัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ผูกพัน หมายถงึ ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการกองทนุรวม  

บรษัิทประกนัชวีติ   หมายถึง บริษัทประกันชีวติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชีวติตาม

กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีว ิต และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์หรือการจัดจ าหน่าย

หลกัทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ซึง่บริษัทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุน โดยใหห้มายความ

รวมถงึบคุคลอืน่ใดทีอ่าจด าเนินการดังกลา่วแทนหรือในนามของบรษัิทประกันชวีติ

ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีว ิตที่ไดรั้บการอนุมัติจากนายทะเบียนส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิธุรกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประกัน

ชวีติ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรม์ประกันชีว ิตควบการ

ลงทนุ   

หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษัิทประกันชวีติออกใหผู้เ้อาประกันภัย เพือ่เป็นหลักฐานวา่ผู ้

เอาประกันภัยและบริษัทประกันชวีติไดม้ีการท าสัญญาประกันชวีติและสัญญาการ
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ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมกีารตกลงว่าผูเ้อาประกันภัยจะช าระค่าเบีย้ประกันชวีติ

ใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติส าหรับการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะ หรือการจ่ายเงนิ

เมื่อมีการทรงชพี และผูเ้อาประกันจะช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนใน

กองทนุรวมโดยผา่นบรษัิทประกนัชวีติ    

ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน

ชวีติควบการลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดน ามา

ลงทนในกองทุนรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่นของกองทนุจะขึน้อยู่

กบัผลการด าเนนิงานของกองทนุนัน้  

หน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม ์  หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีข่ายควบคูไ่ปกบัการขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ

ในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ   

 

 

สว่นที ่1 รายละเอยีดโครงการ 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี  

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND  

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  PHATRA GNP  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไม่ก าหนด  

 

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการ ในกรณีทีก่องทนุระดมเงนิลงทนุจากการเสนอขายหน่วย

ลงทนุไดไ้ม่เพยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุรวม หรอืไม่สามารถระดมทนุไดค้รบ หรือระดมทนุไดค้รบแตไ่ม่

สามารถลงทนุไดต้ามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืไมส่ามารถสรรหาหรอืลงทนุในกองทนุหลัก

ใดๆ หรอืตราสารใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทนุของ

โครงการ และ/หรอืเมือ่พจิารณาแลว้เห็นวา่เพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืกรณีทีม่ี

เหตุปัจจัยอื่นใด เช่น มีความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ

เศรษฐกจิและการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหน้ าเงินไปลงทุนใน
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ตา่งประเทศ รวมถงึสถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะคนืเงนิ

ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะยุตโิครงการ หากเป็นกรณีที่กองทุนไทยไปลงทุนในกองทุน

ตา่งประเทศ แตก่องทนุตา่งประเทศยกเลกิการระดมทนุหรอืระงับการสัง่ซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ จนท าให ้

กองทุนไทยไม่สามารถบรหิารจัดการกองทนุไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม โดยบรษัิทจัดการจะ

คนืเงนิใหก้ับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยถอืว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยตุโิครงการเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ค านวณตาม

มลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้ม่สามารถลงทนุ และ/

หรอืบรหิารจัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทนุไดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรอืมเีหตใุหเ้ชือ่

ไดว้่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอืน่ใดเพื่อประโยชน์

โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทนุ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่

เสนอขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิ

จ านวนเงนิทนุของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการ

เสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็มจ านวนทีเ่พิม่

อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ (green shoe) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิด

การเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุ

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  

 

2) หากบรษัิทจัดการน าเงนิไปลงทุนต่างประเทศแลว้เกนิรอ้ยละ 75 ของวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรรเพื่อการ

ลงทุนในต่างประเทศ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิเพือ่ลงทนุต่างประเทศจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทนุจด

ทะเบยีนของโครงการไดโ้ดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  
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2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 100.00 บาท  

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 100.00 บาท  

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 100.00 บาท  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ : 10 หน่วย  

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

 

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

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 

มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุ/จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ใน

อนาคต โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดย

บรษัิทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันก่อนวันด าเนินการดังกล่าว ณ 

ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทกุแห่ง รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป  

ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชหีรือจ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบัญชนีอ้ยกว่ามูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า

ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุทัง้จ านวน 

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

 

3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนทั่วไป ทีต่อ้งการโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีด่จีากการ

ลงทนุในตราสารทนุตา่งประเทศ กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่

รอบปีบัญชไีม่ต า่กวา่รอ้ยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้งสามารถรับความเสีย่งของ

การลงทนุในตา่งประเทศได ้รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึเศรษฐกจิและการลงทนุในตา่งประเทศ  
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3.2. ชนดิกองทนุรวม :  Feeder Fund  

 

3.3. ประเภทกองทนุรวม :  พเิศษ  

 

3.4. นโยบายการลงทนุ :  ตราสารแหง่ทนุ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

เพือ่ การลดความเสีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

 

3.8. ลกัษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

 

3.9. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ กองทนุ Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ใน

หน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) เป็น class ทีเ่สนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึง่จดทะเบยีนในประเทศ 

Luxembourg ด าเนนิงานตามระเบยีบของ UCITS ในอัตราสว่นโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุกองทนุหลักดังกลา่วบรหิารจัดการโดย The Capital Group Companies และ

ลงทนุในรูปสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ  

 

ส าหรับเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสารทาง

การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ  

 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อลดความเสีย่ง (Hedging) 

ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศโดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณา

ลงทนุตามสภาวการณ์ตลาดหรอืเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้

ออ่นคา่ลง บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศในสัดสว่นทีค่่อนขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่่าเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมรกิามแีนวโนม้แข็งค่าขึน้ 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ หรอืลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

ในสดัสว่นทีน่อ้ย ดังนัน้ กองทนุจงึยังคงมคีวามเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอยู่ ซึง่อาจท าใหผู้ ้

ลงทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี้ การท าธุรกรรม
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ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจาก

ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

 

นอกจากนี ้ในสว่นของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไมล่งทนุลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่

ทีก่ว่าอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือทีไ่ม่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated 

Bond) และตราสารทนุทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้ ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในวันทีล่งทุนหรือไดม้า ตราสารหนี้นั ้นไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้

(Non-investment grade)  

2. ในวนัทีก่องทนุลงทนุหรอืไดม้า ตราสารทนุนัน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Listed Securities) แตต่อ่มาตรา

สารทนุดงักลา่วไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)  

 

ทัง้นี ้หากเกดิเหตตุามขอ้ 1 และ 2 กองทนุอาจจะยังคงมไีวซ้ึง่ตราสารหนีด้งักลา่วอยู ่โดยจะด ารงสดัสว่นใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

กองทนุอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรอืธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอื 

ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

กองทนุไม่ลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

 

ทัง้นี ้กองทนุจะด ารงอัตราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

อย่างไรก็ดใีนกรณีทีก่ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัย

พบิัตหิรือเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ และ/หรือกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิหรือการลงทุนใน

ตา่งประเทศ และ/หรอื กรณีอืน่ใดทีจ่ะกอ่ความเสยีหายใหแ้กก่องทนุโดยรวม และ/หรอืวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศ

เต็มเป็นการชั่วคราว และ/หรอืในชว่งระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แต่วันจดทะเบยีน

กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม และ/หรอื 30 วันสดุทา้ยของกองทนุ และ/หรอื กองทนุอยู่ระหวา่งการปรับพอรต์การ

ลงทุน ในชว่งระยะเวลาไม่เกนิ 15 วันท าการซือ้ขาย และ/หรือในช่วงก่อนและหลังการขายและรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุในกรณีทีส่ดัสว่นของจ านวนเงนิลงทนุมนัียส าคัญตอ่ขนาดของกองทนุ ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 15 วันท าการ

ซือ้ขาย กองทนุอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทนุในตา่งประเทศเป็นการชัว่คราว และอาจไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไป

ตามสดัสว่นการลงทนุในสว่นทีเ่กีย่วกบัการลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

ในกรณีทีก่องทนุหลักมกีารลงทุนในตราสารทีไ่ม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และ/

หรือ ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน (Non-

Investment Grade) และ/หรอื ตราสารทนุทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) ใน

อัตราสว่นทีม่ากกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทุนหลัก บรษัิทจัดการจะปรับลดสัดสว่นการลงทุนใน
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กองทนุหลัก เพือ่ใหอ้ัตราสว่นการลงทนุในตราสารดังกลา่ว มอีัตราสว่นไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ ดงันี ้ 

1) บรษัิทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันทีรั่บทราบขอ้มูลการ

ลงทนุในตราสารดงักลา่วเกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุหลัก ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจากปัจจัยทีค่วบคมุ

ไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร ทีท่ าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดใ้นภายในระยะเวลาขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ เพือ่ไม่ใหอ้ัตราสว่นการลงทนุในตราสารดังกล่าวเกนิกวา่รอ้ยละ 15 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

2) หากการด าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก มีผลท าใหก้ารลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิใน

ต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชนีอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน บริษัทจัดการจะ

ด าเนนิการพจิารณาคดัเลอืกกองทนุตา่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดมิ โดยกองทนุตา่งประเทศดังกลา่วจะมี

นโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และมีคุณสมบัตติามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชักชา้ และ

จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทราบตอ่ไป  

 

3) หากเกดิกรณีใดๆ ทีท่ าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการคัดเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่

แทนกองทุนเดมิได ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์

หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนทีร่วบรวมไดห้ลังหักค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่

เกีย่วขอ้งกับกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  

  

ในกรณีทีช่นดิของหน่วยลงทนุ (Class) หรอืกองทนุหลกัทีก่องทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอกีตอ่ไป โดยอาจสบืเนื่อง

จากการทีช่นิดของหน่วยลงทุน (Class) หรอืกองทนุหลักทีก่องทุนลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจ

สง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญ เชน่ เงือ่นไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือ

ไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์ตา่งๆ เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบิัตหิรอืเกดิเหตกุารณ์ไม่

ปกตติา่งๆ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงในเรือ่ง

กฎระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุตา่งประเทศ หรอืในกรณีทีก่องทนุไม่สามารถเขา้ลงทนุในกองทนุหลักได ้

หรือในกรณีทีบ่ริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณีที่

ผลตอบแทนของกองทุนหลักต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอืน่ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกันอย่างมี

นัยส าคัญหรอืตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานาน หรอืผลตอบแทนของกองทนุหลักต า่กวา่ตัวชีว้ัด (Benchmark) อย่างมี

นัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทนุหลัก ไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรือโครงการ หรอืเมือ่กองทุนหลักกระท า

ความผดิรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานทีก่ ากับดแูลกองทนุตา่งประเทศหรือมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบที่

อาจสง่ผลตอ่การด าเนนิการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารของกองทนุหลัก และ/หรอื

ในกรณีที่กองทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ที่จะ

พจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิ

ลงทนุเป็นสกลุเงนิอืน่ใดนอกเหนือจากสกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ และ/หรอื ด าเนินการเลกิกองทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บมติ

เห็นชอบจากจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทนุของกองทนุ และค านงึถงึและรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  
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หากมีการด าเนินการตามเหตุการณ์ขา้งตน้ บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนราบถงึการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้  

ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดตดิต่อกัน คดิเป็น

จ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั  

 

ในกรณีทีก่องทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีป่รากฎเหต ุ 

(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแตว่นัทีป่รากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ

รับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทนุรวม  

 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนนิการดงักลา่วดว้ย  

 

ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด าเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันตอ่ส านักงาน   

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินงานเปลีย่นชนิดหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือ กองทุนหลัก 

และ/หรือ สกุลเงนิ จะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทนุหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบังคับใชใ้นช่วงด าเนินการคัดเลอืกและเตรียมการ

ลงทนุในกองทนุหลกั กองทนุใหม ่แทนกองทนุหลกั กองทนุเดมิ หรอืชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนักอ่นเลกิกองทนุ  

 

ขอ้มูลกองทุนหลกั ทีก่องทนุ ไปลงทุน ไดแ้ก ่Capital Group New Perspective Fund  

 

ชือ่กองทนุ    :  Capital Group New Perspective Fund (LUX)  

วนัทีจ่ัดตัง้กองทนุ   :  7 เมษายน 2558  

วนัทีจ่ัดตัง้หน่วยลงทนุ Class Z  :  30 ตลุาคม 2558  

ISIN Number    :  LU1295555210  

ประเภทโครงการ    :  กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

อายโุครงการ    :  ไมก่ าหนด  

ดชันชีีว้ดั    :  MSCI All Country World Index NR  

ผูจ้ัดการกองทนุ    :  Capital International Management Company Sarl  

ผูด้แูลผลประโยชน ์  :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  

ผูส้อบบญัชกีองทนุ   :  PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative  

ทีป่รกึษาดา้นกฎหมายกองทนุ  :  Linklaters LLP  
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Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไดม้กีารจดทะเบยีนเป็น Share Class ทีแ่ตกตา่งกัน เพื่อ

จุดประสงคใ์นการคัดสรรผูล้งทุนใหเ้หมาะสมกับจ านวนเงนิลงทนุ และลักษณะของผูล้งทนุ ทัง้นี้กองทนุเปิดภัทร 

โกลบอล นิว เพอรส์เปกทฟี จะมกีารลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวงสทิธใินการ

เปลีย่นแปลงชนดิของ Share Class ทีล่งทนุ โดยไมถ่อืวา่ผดิจากรายละเอยีดของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ 

 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทนุหลัก  

กองทนุ Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนทีเ่นน้การลงทุนในหุน้สามัญทั่วโลก มี

วัตถุประสงคห์ลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเตบิโตในระยะยาวของกองทุน ซึง่ผูจั้ดการกองทุนจะเนน้การลงทุนในหุน้

สามัญของบรษัิททีม่สีว่นร่วมกับการเปลีย่นแปลงดา้นการคา้และเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของโลกในอนาคต 

 

ปัจจัยความเสีย่งทีส่ าคญัของกองทนุหลัก  

1. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) : ราคาของตราสารทนุอาจปรับตัวลงในบางเหตกุารณ์ 

เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยตา่งๆ เชน ภาวะเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของตลาด สงัคม การเมอืง ความผัน

ผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่สง่ผลใหร้าคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลา  

2. ความเสีย่งจากการลงทนุในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk): กองทนุหลักอาจมกีารลงทนุบางสว่นในหนี้

สาธารณะ (Sovereign Debt) จงึตอ้งพจิารณาความเสีย่งดา้นเครดติของรัฐบาลประเทศทีล่งทนุ กองทนุมคีวาม

เสีย่งหากผูอ้อกตราสารผดินัดช าระหนี ้ 

3. ความเสีย่งจากตลาดเกดิใหม่ (Emerging Markets Risk): กองทนุมนีโยบายการลงทนุไปยังตราสารทนุทั่วโลก 

เงนิลงทนุบางสว่นจะมกีารไปลงทนุในตลาดเกดิใหม ่ซึง่ในบางตลาดยังมขีอ้จ ากัดหลายๆ ดา้นเมือ่เทยีบกับตลาดที่

พัฒนาแลว้ (Developed Market) เชน่ ระบบการช าระคนืสง่มอบ (settlement systems) อาจลา่ชา้หรอือาจเกดิ

การผดิพลาดของระบบหรือการปฏบิัตงิานของคู่สัญญา บทบาทหนา้ทีข่ององคก์รทีม่หีนา้ทีก่ ากับดูแลตลาดเกดิ

ใหมอ่าจไมช่ดัเจน และโปร่งใสเทา่ตลาดทีพั่ฒนาแลว้ และระดับสภาพคลอ่งของตลาด ทีอ่ยู่ในระดับต า่ และความ

ผันผวนของระดับราคาทีส่งู นอกจากนัน้อาจม ีเรือ่งของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ขอ้จ ากัดของนัก

ลงทุนต่างชาตแิละความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกดิใหม่ ทีส่่งผลกระทบโดยตรงกับการด าเนินงานของ

ตลาด  

4. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk): กองทนุมกีารลงทนุในตราสารทนุทั่วโลกเป็นหลักทรัพยห์ลัก

ของกองทนุ ซึง่ตราสารทนุอาจมสีกลุเงนิแตกตา่งไปจากสกลุเงนิหลักของกองทนุ ท าใหม้คีวามเสีย่งจากความผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์ เ งินปันผล 

ดอกเบีย้ และอาจท าใหเ้กดิก าไร หรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นได ้ 

5. ความเสีย่งจากการซือ้ขายหลักทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพย ์(OTC Markets Risk): ในบางกรณีกองทนุหลักอาจ

มกีารท าการซือ้ขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพย ์ซึง่ท าใหก้องทนุมคีวามเสีย่งสงูกวา่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์น

ตลาดหลกัทรัพยท์ีเ่ป็นทางการ (Official stock exchange) ทัง้นี้เนื่องจากสภาพคลอ่งทีอ่าจต า่กวา่ หรอืการก ากับ

ดูแลทีอ่าจไม่รัดกุมเท่าตลาดทีเ่ป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาลงทุนซือ้ขายหลักทรัพยน์อกตลาด

หลกัทรัพยจ์ะน าปัจจัยความเสีย่งเหลา่นีม้าวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีดกอ่นท าการซือ้ขายแตล่ะครัง้  

6. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์(Derivatives Risk): กองทนุหลกัอาจมกีารลงทนุในตราสารอนุพันธ ์

เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยเพือ่วัตถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพของ

การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) อย่างไรก็

ตามการใชต้ราสารอนุพันธ์ อาจท าใหค้วามผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึน้ และการป้องกันความเสีย่งของอัตรา

แลกเปลีย่นอาจท าไม่ไดเ้ต็มจ านวน  
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คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายของกองทนุหลัก  

1.คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่ก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

-คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

-คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

-คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นการลงทนุระหวา่ง Classes ตา่งๆ ของกองทนุ : ไมม่ ี 

 

2.คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของกองทนุหลกัใน Class Z (USD) 

-คา่ธรรมเนยีมการจัดการ :      -รอ้ยละ 0.65 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ ถงึ 31 ตลุาคม 2560  

                                        -รอ้ยละ 0.75 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ ตัง้แต ่1 พฤศจกิายน 2560  

-คา่ธรรมเนยีมการด าเนนิงาน :     รอ้ยละ 0.15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ ของกองทนุ  

-คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ :      ตามทีจ่า่ยจรงิ  

 

รายละเอยีดของกองทนุ Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Master 

Prospectus) ของกองทนุหลัก ทา่นสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิม่เตมิไดท้ี:่ thecapitalgroup.com/emea  

 

3.10. การลงทนุในตา่งประเทศ : FIF (ลงทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธ)ิ  

 

3.11. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ ไม่

เกนิวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืหน่วยงานภาครัฐอืน่ใด  

 

3.12. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรือ

หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้รวมถงึการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนจะไดม้ีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเตมิ หรือผ่อนผันใหก้องทุนรวมสามารถลงทุนได ้

เพิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย  

 

3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ไดแ้ก ่หลักทรัพย ์ตราสาร หรอืสัญญาทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีู ้ออก

หรอืคูส่ญัญาเป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ตราสารแหง่หนีท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก ไดแ้ก ่ 

(1.1) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร

พาณชิย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั  
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(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกจิประเภทการใหส้นิเชือ่เพื่อธุรกจิ

หลักทรัพยเ์ป็นผูอ้อก ซึง่ก าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่

ไดเ้ห็น  

(1.3) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึง่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) อันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นอันดับความ

น่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็น อันดับความน่าเชือ่ถือทีไ่ดม้าจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือระยะสัน้ 

(Short-term rating) ดว้ย หรอื  

(ข) อันดับความน่าเชือ่ถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน อยู่ในอันดับความน่าเชือ่ถือ ที่

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ทัง้นี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือของสถาบันจัดอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายใตช้ือ่ Standard & Poor หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอื TRIS Rating หรอืสถาบันอืน่ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ   

 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ไดแ้ก ่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทยอนัไดแ้ก ่ 

(ก) ตัว๋เงนิคลงั  

(ข) พันธบตัรรัฐบาลหรอืพันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ หุน้กู ้หรือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กูท้ีก่ระทรวงการคลังหรือ

กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อกผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั  

(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันไดแ้ก่ ตราสารทีม่ีรูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาล

ต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.12.1.1 ดว้ย  

(2.3) ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้ซึง่หมายถงึ พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ หรอืหุน้กูท้ีไ่ม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลง

สภาพและหุน้กูอ้นุพันธ ์ทีส่ านักงานอนุญาตใหเ้สนอขายในลักษณะทั่วไปหรอืในลักษณะจ ากัด หรือทีอ่อกภายใต ้

ขอ้ผกูพันทีก่ าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืทีน่ติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก หรอืที่

เป็นหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลักทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยไดรั้บ

ช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ือหุน้ ทัง้นี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดต้อ้งมีลักษณะตามเงื่อนไขทา้ยขอ้ 

3.12.1.1 ดว้ย  

(2.4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิไทยทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิ เป็นพันธบัตร หรอืหุน้กูท้ี่

ไมใ่ชหุ่น้กูอ้นุพันธ ์ 

(2.5) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ หุน้กู ้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีเ่สนอ ขายในตา่งประเทศโดยมผีู ้

ออกเป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กูด้งักลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ ์  

(2.6) หน่วยลงทนุหรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตราสาร แห่งหนี้ หรอืของกองทนุ

รวมอืน่ที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวธิีการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตาม หลักเกณฑท์ีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(2.3) (2.4) หรอื (2.6) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตใิห ้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
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ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.12.1.1 (1) และ (2) เป็นตั๋วแลกเงนิหรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่ีการจ่าย

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  

 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรอืค ้าประกันของบคุคลทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.12.1.1 (1) และ (2) ตอ้งเป็นการ

รับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มขีอ้ก าหนดลบลา้งหรอืจ ากัดความ

รับผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

 

เงือ่นไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งม ีลักษณะ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนตอ่บคุคลทั่วไปวา่พรอ้มจะเสนอ

ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว ตามจ านวนและวธิกีารทีส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่

เสมอ โดยไดส้ง่ส าเนาราคาแกส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ  

(3) เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ในกรณีทีเ่ป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสาร

หรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดังกล่าวเป็น

รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(Investment Grade) เทา่นัน้  

(ข) ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นนิตบิุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมีอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยู่ใน

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)  

(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสาร

ดงักลา่วไมม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment 

Grade) ตราสารนัน้ตอ้งมบีรษัิทจัดการไม่ต า่กวา่สามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุน

ภายใตก้ารจัดการ  

 

3.12.1.2 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ไดแ้ก ่ตราสาร หรอืสัญญา ทีเ่สนอขายในประเทศ หรือมผีูอ้อกหรอืคู่สญัญา

เป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หุน้  

(2) หน่วยลงทนุหรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรอืของกองทนุรวม

อืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้  

(3) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ 

โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ  

(ข) บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการใหม้กีารกันหรอืแยกทรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพซึง่มสีภาพคลอ่งในจ านวนที่

เพียงพอต่อมูลค่าการใชส้ทิธิตามตราสารดังกล่าวไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารนั้น ทัง้นี้ ตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด  

(4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นหุน้หรอืใบส าคัญแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  
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(5) ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยโ์ดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นหลักทรัพยต์าม (1) (2) (3) หรือ (4) ทัง้นี้ ตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

3.12.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ไดแ้ก ่  

(1) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ตอ้งมลีักษณะตามทีร่ะบใุนขอ้ (1) และ (2) ในเงือ่นไขในทา้ยขอ้ 

3.12.1.1 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้

ตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรอื  

(ข) เป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่บีรษัิทจัดการไมต่ า่กวา่สามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสารดังกลา่วเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ

ภายใตก้ารจัดการ  

ในกรณีทีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมกีารค ้าประกัน การค ้าประกันดังกล่าวตอ้งเป็นการค ้าประกันตน้เงินและ

ดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

 

(2) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี้ ใน

กรณีทีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วเป็นตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ ตราสารนัน้ตอ้งมลีักษณะเชน่เดยีวกับ

ตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ย

สทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์ 

 

3.12.1.4 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืในสถาบนัการเงนิตา่งประเทศ  

 

3.12.1.5 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์ซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.12.1.2 (3)  

 

3.12.1.6 สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

(hedging) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ทัง้นี้ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่ท าใหว้ัตถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของ

กองทุนนัน้เบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงคห์รอืนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ตอ้งกระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืในกรณีทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้ คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ตัวแทนซือ้ขาย

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  

 

3.12.1.7 ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ 3.12.1.1 - 3.12.1.6 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

 

3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

 

3.12.2.1 ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของ

กองทนุได ้โดยกรอบประเทศทีล่งทนุตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี ้  
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(1) มกีารเสนอขายในประเทศทีม่หีน่วยงานก ากับดูแลเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือ ประเทศทีม่ตีลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นสมาชกิของ WFE  

(2) การลงทนุนัน้ตอ้งไมท่ าใหก้ารจัดการกองทนุเบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงค ์หรอืนโยบายการ ลงทนุของกองทนุ

และไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ  

(3) บรษัิทจัดการตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิดังกลา่วเป็น ภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตได ้ 

(4) มขีอ้มูลทางดา้นราคาทีส่ะทอ้นมูลคา่ยุตธิรรม โดยเป็นราคาทีน่่าเชือ่ถอื อา้งองิได ้และ สอดคลอ้งตามหลัก

วชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

(5) มกีารคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทนุ (investor protection) ทีถ่อืไดว้า่เทยีบเทา่กับการ ลงทนุในหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัในประเทศไทย  

(6) มลีกัษณะอืน่ใดทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

3.12.2.2 ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ไดแ้ก ่หลกัทรัพย ์หรอืตราสารทีอ่อกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายใน

ตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ 

(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของ รัฐบาลต่างประเทศ หรือ

องคก์ารระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกัน ซึง่ม ีอันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสาร

อยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ ลงทนุได ้ 

(1.2) พันธบัตรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐวสิาหกจิตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือ ผูค้ ้าประกันซึง่มอีันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ไดแ้ก ่ 

(2.1) ตราสารแหง่หนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลตา่งประเทศซึง่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตรา สารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้และไดรั้บการคัดเลอืกใหใ้ชใ้นการค านวณดัชนี ตราสารแห่งหนี้ทีไ่ดรั้บการยอมรับจากส านักงาน ทัง้นี้ ผู ้

ลงทนุตอ้งสามารถเขา้ถงึ ขอ้มลูเกีย่วกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย  

(2.2) ตราสารแหง่หนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลตา่งประเทศทีม่อีายตุราสารคงเหลอืไม่เกนิ หนึง่ปีนับแตว่ันทีล่งทนุซึง่นติ ิ

บคุคลดงักลา่วมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสอง อนัดบัแรก ทัง้นี ้ผูล้งทนุตอ้งสามารถเขา้ถงึ ขอ้มูลเกีย่วกับตราสาร

แหง่หนี ้ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย  

ในกรณีทีต่ราสารแหง่หนีภ้าคเอกชนตามวรรคหนึง่เป็นตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตา่งประเทศ ตราสาร

ดังกลา่วตอ้งมลีักษณะเชน่เดยีวกับตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุวา่ดว้ยการเสนอขายตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย ์ 

(3) ตราสารแห่งหนี้อืน่ อันไดแ้ก ่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีเ่ป็นกองทนุรวมตรา สารแห่งหนี้ หรือ

ของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่ านักงาน

ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวม ตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขในขอ้ 3.12.2.5  

(4) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื ทัง้นี้ บริษัทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

3.12.2.3 ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ไดแ้ก ่หุน้หรอืหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หุน้ทีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
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หลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) ซึง่ผูล้งทนุสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูเกีย่วกบัหุน้ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต  

(2) หุน้ของบรษัิททีจ่ัดตัง้ในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุม่แม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และหุน้

ดงักลา่วมไิดม้ลีกัษณะตาม (1)  

(3) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีเ่ป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรอืทีเ่ป็นกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบาย

การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้ ซึง่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในขอ้ 3.12.2.5 ดว้ย  

 

3.12.2.4 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ไดแ้ก ่หุน้กูแ้ปลงสภาพ ทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ  

 

3.12.2.5 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของInternational Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่

เป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE)  

(2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทนุเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทรัพยส์นิที่

กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวไ้ด ้เวน้แต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่นีโยบายการลงทนุในทองค า

โดยตรง  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนหรอืมไีวเ้พื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป (Retail fund) หน่วย

ลงทนุทีจ่ะลงทนุหรอืมไีวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปเชน่กนั  

(4) ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(Hedged fund)  

 

3.12.2.6 เงนิฝากในสถาบันการเงนิ โดยสถาบันการเงนิดังกล่าวตัง้อยู่ในประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่

ทรัพยส์นิตา่งประเทศ รวมถงึการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ (Money market fund) 

ในต่างประเทศ ทัง้นี้ การมีไวซ้ ึง่เงนิฝากหรือตราสารดังกล่าวตอ้งมี วัตถุประสงคเ์พื่ออ านวยความสะดวกหรือ

ป้องกนัปัญหาในการด าเนนิงานในตา่งประเทศของ กองทนุ เชน่ เพือ่รอการลงทนุ หรอืเพือ่ช าระคา่ใชจ้่าย เป็นตน้ 

หรือเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือกรณีอื่นใดตามที่ไดรั้บความเห็นชอบหรือผ่อนผันจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต  

 

3.12.2.7 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิในตา่งประเทศ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุ  

 

3.12.2.8 สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

(hedging) ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ทัง้นี้ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่ท าใหว้ัตถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของ

กองทุนนัน้เบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงคห์รอืนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และการเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ตอ้งกระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืในกรณีทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้ คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ตัวแทนซือ้ขาย

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  
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3.12.2.9 ทรัพยส์นิอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับขอ้ 3.12.2.1 – 3.12.2.8 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึ ประเภทหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ในตา่งประเทศที ่กองทนุสามารถลงทนุ เพือ่เป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนไดเ้ทียบเท่ากับประเภททรัพย์สนิในประเทศ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขใน

ประกาศที่ กลต. น. (ว) 31/2550 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนใน

หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

3.13. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

 

3.13.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพื่อเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

ดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการ

จะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

 

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม โดยไม่

จ ากดัอตัราสว่น  

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

(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.12.1.1 (2) (2.2) ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในสอง อันดับแรก หรอื

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว  

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ (2) เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหนา้

ซึง่ระบเุวลาแน่นอน  

 

3.13.1.2 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.13.1.1 (2) หรือ

สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดังกล่าว เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้

เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซึง่ระบุ

เวลาแน่นอน  

 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิทุกประเภทที่ผูอ้อกหรือผูเ้ป็น

คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมี

ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิเหลา่นัน้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย  

 

3.13.1.3 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้

ดงัตอ่ไปนี ้ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุรายใด เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิ ของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้
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เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผู ้สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 

20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามขอ้ 3.12.1.1 แตไ่มร่วมถงึตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ  

(2) ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตามขอ้ 3.12.1.3 แตไ่มร่วมถงึตราสารดอ้ยสทิธเิพือ่นับเป็นเงนิกองทนุ  

(3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามขอ้ 3.12.1.4  

(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.12.1.6  

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.1.4 (1) (2) (6) 

3.13.1.5 (1) ทีธ่นาคารหรอื บรษัิทเงนิทนุดังกลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน 

หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอัตราสว่นดังกลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย ์หากธนาคาร

พาณชิยนั์น้เป็นสาขาของธนาคารตา่งประเทศ ใหนั้บทรัพยส์นิทีธ่นาคารตา่งประเทศดังกลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรือมไีวร้วมในอัตราสว่นการลงทุน

ดังกล่าวดว้ย ทัง้นี้ ไม่ว่าในกรณีใด มใิหค้ านวณเงนิฝากในบัญชเีงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนเขา้ใน

อตัราสว่นดงักลา่ว  

 

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังต่อไปนี้ ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณ

เฉพาะ ผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแห่งทุนในประเทศทีบ่รษัิทจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรือคู่สัญญา ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารแห่งทุนของ

บรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการใหเ้หตแุหง่การเพกิถอนหมดไป  

(2) หุน้ทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส์ัง่รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึง่ผู ้

ออกหุน้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยวา่ดว้ยการรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน  

(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามขอ้ 3.12.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุ

ได ้ 

(4) หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตามขอ้ 3.12.1.3 ทัง้นี้ เฉพาะทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุน

ได ้ 

(5) ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ ตามขอ้ 3.12.1.5 ทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้ 

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.12.1.6 ทีคู่ส่ญัญามอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

 

ตราสารแห่งทนุตาม (1) และ ตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มใิหห้มายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีถู่กจัด

ใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุตามขอ้ 3.12.1.2 (2) หรอืตราสารแหง่หนีต้ามขอ้ 3.12.1.1 (2.6)  

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่และทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.1.5 (1) ทีบุ่คคล

ดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้

รวมในอตัราสว่นดงักลา่วดว้ย  
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3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 

3.13.1.3 และขอ้ 3.13.1.4 เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู ้

ค ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

(2) การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทกุบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล 

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกันหรอืคูส่ญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ  

 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับหน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่

จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535   

 

3.13.1.6 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผู ้

สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ัญญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ของกลุม่กจิการนัน้

ไมเ่กนิอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่   

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

(2) อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับรอ้ยละ 

10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ ทัง้นี้ ตัวชีว้ัดดังกล่าวตอ้งเป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่กีาร

เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้   

 

3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิทีบ่ริษัทในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุน หากทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตัวชีว้ัด (Benchmark) ของ

กองทนุนัน้ บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วโดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก 

ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ัญญารายนัน้ ไม่เกนิอัตราทีค่ านวณไดจ้าก น ้าหนักของทรัพยส์นิดังกล่าวในตัวชีว้ัดรวมกับรอ้ยละ 

10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีอ่ัตราดังกล่าวสงูกว่าอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 

3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 แลว้แตก่รณี   

 

3.13.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิ ทีบุ่คคล

ดังต่อไปนี้ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายุกองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 

1 ปี   

(1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณชิย ์ 

(3) บรษัิทเงนิทนุ  

(4) บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

(6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ  
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การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิหนั้บมลูคา่ของทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพยส์นิทีคู่่สัญญาในธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนืโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กองทุนรวม เพื่อด ารงมูลค่า

ธรุกรรมดงักลา่วตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

อัตราสว่นตามวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการของกองทุน

รวมทีม่อีายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  

 

ในกรณีทีเ่งนิฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทีม่ ีลักษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กนิอัตราส่วนที่

ก าหนดตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วใหม้มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชนัีน้ ทัง้นี้ ใหค้ านวณอัตราสว่นการ

ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แตว่ันแรกของรอบปีบัญชนัีน้จนถงึวันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เป็นไป

ตามอตัราสว่นดงักลา่ว  

 

เมือ่บรษัิทจัดการไดป้ฏบิัตติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.13.1.8 วรรคสีแ่ลว้ ใหบ้รษัิทรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมทราบภายในวันท าการถัดจากวันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิัตดิังกลา่ว ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บรายงานจากบรษัิทจัดการดว้ย  

 

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.1.8 วรรคสีไ่ด ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่

ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุรวมนัน้  

 

3.13.1.9 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุอันเนื่องมาจากปัญหาความ

ผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบัญชใีด บรษัิท จัดการกองทนุรวมอาจขอ

ผอ่นผันตอ่ส านักงานเพือ่ไม่ตอ้งน าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ

ในชว่งเวลาทีเ่กดิความผันผวนดังกล่าวมารวมค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.13.1.8 ไดส้ าหรับรอบปีบัญชี

นัน้   

 

3.13.1.10 บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุ

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมได ้ไมเ่กนิอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการ

อืน่เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

(2) ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการ

อืน่เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  
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ทัง้นี้ หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ 

 

3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่ีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

(Hedging) เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่  

 

3.13.1.12 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการซือ้ โดยมสีัญญาขายคนืในนามกองทุนได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกัน

ทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

มูลค่าธุรกรรม ตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดรั้บจากธุรกรรมการซือ้โดยมี

สญัญาขายคนื จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ  

 

3.13.1.13 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทุนได ้โดยมมีูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ไม่

เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการ

ค านวณโดยใชม้ลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มืรวมผลประโยชน์ทีพ่งึไดรั้บจนถงึวนัที ่ค านวณมลูคา่ธรุกรรมดงักลา่ว   

 

ในกรณีทีธ่รุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นขณะทีก่องทนุเขา้ท าธรุกรรมมมีลูคา่ไมเ่กนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในวรรคหนึง่ 

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้มีมูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกล่าวโดยมไิดเ้กดิจากการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ 

บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบวุันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและ

สง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีธุ่รกรรมการใหย้ืม

หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการเพื่อให ้

ส านักงานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.13.1.14 ใหบ้ริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ้ ึ่งใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก

หลักทรัพยอ์า้งองิไทย ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ใบส าคัญ

แสดงสทิธอินุพันธ ์ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้หรอืธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิไทย ใหนั้บมลูคา่  

ของหลักทรัพย์อา้งองิของใบแสดงสทิธดิังกล่าว รวมในอัตราสว่นส าหรับหลักทรัพยอ์า้งองิ ดังกล่าวทัง้หมดใน

โครงการนี ้โดยถอืเสมอืนหนึง่วา่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์า้งองินัน้โดยตรง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจ

ไมนั่บมลูคา่ของใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ี ่เกดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิไทยรวมในอัตราสว่นทีค่ านวณตามผูอ้อก

ทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญาทีก่ าหนดตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 ก็ได ้ 

 

มูลคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิทีน่ ามาค านวณรวมในอัตราสว่นตามวรรคหนึง่ใหม้มีูลคา่เทา่กับมูลค่าใบแสดงสทิธใิน

ผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทยทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้ 

 

(2) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรือใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ใหบ้รษัิท

จัดการค านวณอตัราสว่นการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก) นับมลูคา่ทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่ว  

(ข) นับมลูคา่ของหุน้ทีร่องรับรวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกหลักทรัพยอ์า้งองิ โดยถอืเสมอืนหนึง่  

วา่กองทนุลงทนุในหุน้ทีร่องรับนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคา่ของหุน้ทีร่องรับใหใ้ชมู้ลคา่ตามราคาตลาดของหุน้นัน้ซึง่คณู

กบัคา่เดลตา้ของใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดิงักลา่ว แลว้แตก่รณี  

 

(3) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ หรือใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้กู ้ใหบ้ริษัทจัดการค านวณ

อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) นับมลูคา่ทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่ว  

(ข) นับมลูคา่ของหลกัทรัพยอ์า้งองิรวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกหลักทรัพยอ์า้งองิ โดยถอื  

เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองินัน้โดยตรง ทัง้นี้ มูลคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิดังกลา่วใหใ้ชมู้ลคา่

ตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งองินัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ 

 

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์การนับมูลค่าของของหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืและมูลค่าของธุรกรรมการ

ใหย้มืหลกัทรัพย ์ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติาม (1) โดยอนุโลม  

 

3.13.1.15 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการ ลงทนุตาม

ขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ใหนั้บมูลคา่ทีคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึ่งมหีนา้ทีต่อ้ง

ช าระตามสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ รวมค านวณในอัตราสว่นของบุคคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกลา่ว เวน้แตก่รณีทีก่องทุน

ไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญานั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ บริษัทจัดการไม่ตอ้งค านวณมูลค่าและ

อตัราสว่นตามทีก่ าหนดในขอ้ดงักลา่ว  

 

3.13.1.16 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.1.15 แลว้ ในกรณีทีก่ารเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้

เป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้ หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตาม

ขอ้ผูกพันของสนิคา้ทีส่ัญญาซื้อขายล่วงหนา้อา้งองิ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับสนิคา้

ดังกล่าวทีก่ าหนด โดยถือเสมอืนหนึ่งว่ากองทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่สนิคา้นั้นโดยตรง ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะใช ้

มูลค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เป็นมูลค่าทีใ่ชใ้นการค านวณ เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาออปชัน 

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้คณูกับคา่เดลตา้ของสญัญาออปชนัแทน   

 

3.13.1.17 ในการค านวณอัตราสว่นตามขอ้ 3.13.1.2 ขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.1.4 และขอ้ 3.13.1.5 (1) ให ้บรษัิท

จัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.13.1.18 ดว้ย   

(1) ในกรณีทีท่รัพยส์นิดงักลา่วมผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการ จะค านวณอัตราสว่น

ทีผู่อ้อกทรัพย์สนิหรือผูท้ีเ่ป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผู ้รับรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้า

ประกนั แลว้แตก่รณีก็ได ้ 

(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิมบีคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้า ประกัน บรษัิทจัดการ

จะเลอืกค านวณอตัราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได ้ 

 

3.13.1.18 การค านวณอัตราส่วนทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกันตามขอ้ 3.13.1.17 จะท าได ้

ต่อเมือ่บุคคลดังกล่าวไดท้ าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มี
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ขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากัดความรับผดิของผูส้ลักหลังหรือค ้าประกันตน้เงนิ และดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไม่มี

เงือ่นไข   

 

3.13.1.19 ในกรณีทีก่องทุนมสีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษัิทใดตามสัดสว่นจ านวนหุน้ทีก่องทุนถอือยู่ หาก

การใชส้ทิธนัิน้จะเป็นเหตใุหก้องทนุลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิของบรษัิทดงักลา่วมมีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดใน

ขา้งตน้นี้ บรษัิทจัดการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นทีเ่กีย่วกับเรือ่ง

ดงักลา่ว ทัง้นี ้เฉพาะภายในชว่งระยะเวลาสามสบิวนันับแตว่นัแรกทีผู่ถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้   

 

3.13.1.20 ในกรณีทีต่ราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี้ หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ในขณะที่ลงทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้า

เป็นทรัพยส์นิของกองทุนมมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้

หรือตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุนนั้น มีมูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการด าเนินการแกไ้ข

อตัราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดภายในสามสบิวนั นับแตว่นัทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตดุังกลา่ว เวน้แตใ่นกรณี

ทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บผอ่นผันจากส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแห่งทนุของบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหวา่งแกไ้ขการด าเนนิการให ้

เหตแุหง่การเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน  

(2) ตราสารแหง่หนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื   

 

3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดม้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากตอ่มามมีูลคา่เกนิอัตราสว่นดังกลา่วจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ บรษัิท

จัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้ 

 

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท า

ส าเนารายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้ 

 

3.13.1.22 ในกรณีทีก่ารรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษัิทใดเป็นผูอ้อกเพื่อ

เป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมเมือ่รวมกันทุกกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบ ด าเนนิการเกนิกว่ารอ้ยละ 

25 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดงันีค้อื   

(1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่ าหนดใหบ้รษัิทจัดการสามารถรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ ได ้ 

(2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนดังกลา่ว เวน้แต่กรณีทีม่ ีเหตจุ าเป็น และ

สมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

(3) กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดงักลา่ว เป็นผลให ้กองทนุไดม้าหรอืเป็นผู ้

ถอืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ บรษัิท จัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การ

ท าค าเสนอซือ้โดยการลดสัดสว่นการถอื หุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ 

ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเขา้

ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ ทัง้นี้ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดังกลา่ว ให ้บรษัิทจัดการลดสดัสว่นตามสัดสว่น

ของหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ตล่ะกองทนุไดม้าจาก การรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  
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3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดม้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนที่ก าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามีมูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เขา้ลักษณะ ขอ้ 3.13.1.8 ขอ้ 

3.13.1.13 ขอ้ 3.13.1.19 ขอ้ 3.13.1.20 ขอ้ 3.13.1.21 ขอ้ 3.13.1.22 และการเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมิไดเ้กดิ

จากการลงทนุหรอืไดท้รัพยส์นิมาเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้ 

 

ใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ

รวม ทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้ 

 

3.13.1.24 ขอ้จ ากัดการลงทนุขา้งตน้จะไม่น ามาบังคับใชใ้นกรณีทีป่รากฏเหตตุามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการ

กองทนุรวม” และบรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุตามหัวขอ้ “การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ

กองทนุรวม”  

 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

 

1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15.00  

2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00  

3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15.00  

4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00  

5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10.00  

6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00  

 

 

3.13.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ในตา่งประเทศ :  

ส าหรับกองทนุทีม่กีารลงทนุหรอืเขา้เป็นคูส่ญัญาในตา่งประเทศ ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอื

ทรัพย์สนิอืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิีอืน่เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังตอ่ไปนี้เพิม่เตมิดว้ย ทัง้นี้ อัตราสว่นทีค่ านวณตาม

ประเภททรัพยส์นิ ขอ้ก าหนดในการค านวณอัตราสว่น และการด าเนนิการเมือ่มเีหตทุีท่ าใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราสว่น

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.1 โดยอนุโลม   

 

3.13.2.1 กองทุนมนีโยบายลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเฉลีย่ในรอบปี

บญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ   

 

3.13.2.2 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.12.2.2 (1) ทีม่อีันดับความ

น่าเชือ่ถอือยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของ

กองทนุรวม โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น  

 



 

 
กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 25 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 

20 ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนื หน่วยลงทุนตามค าสั่ง

ลว่งหนา้ซึง่ระบเุวลาแน่นอน   

 

3.13.2.3 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีน่อกเหนอืจากขอ้ 3.13.2.2 (1)  

หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่วเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้

เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึ่ง ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งล่วงหนา้ซึง่ระบุ

เวลาแน่นอน  

 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิทุกประเภทที ่ผูอ้อกหรือผูเ้ป็น

คูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมี

ไวซ้ ึง่ทรัพยส์นิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุ ดงักลา่วดว้ย  

 

3.13.2.4 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝากในสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน

อันดับทีส่ามารถลงทนุ โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะสถาบันการเงนิ ตา่งประเทศรายนัน้ ไม่เกนิรอ้ย

ละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ไดแ้ก ่  

 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ใหนั้บมูลคา่ของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว ้ดังตอ่ไปนี้ รวมในอัตราสว่น

ดงักลา่ว  

(1) ทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ทีส่ถาบันการเงนิตา่งประเทศรายเดยีวกันเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา  

(2) ทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.1.3 ขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ทีธ่นาคารซึง่เป็นสาขาของสถาบันการเงนิ

ตา่งประเทศรายเดยีวกนัเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา  

 

ในกรณีทีก่องทุนมเีงนิฝากในนิตบิุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อการด าเนินงานของกองทุน มใิหนั้บ

มลูคา่ของเงนิฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  

 

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังต่อไปนี้ ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บ

อาวลั ผูส้ลกัหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณ

เฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้ใหนั้บรวมกบัอตัราสว่นการลงทนุในตราสารทีเ่สนอขายหรอืออกโดยธนาคาร

พาณชิยท์ีเ่ป็นสาขาของธนาคารในประเทศดว้ย   

 

(1) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศตามขอ้ 3.12.2.2 ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

(2) ตราสารทนุตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.12.2.3 (1) และ (3)  
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(3) ตราสารทนุตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.12.2.3 (2) ทีเ่ป็นหุน้ทีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยข์องประเทศกลุม่

อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)   

(4) ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุตามขอ้ 3.12.2.4  

(5) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.12.2.5  

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.12.2.8 ทีคู่ส่ญัญามอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัที ่ 

สามารถลงทนุได ้ 

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึง่ ใหนั้บทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่และทรัพยส์นิตามขอ้ 3.13.2.6 (1) ทีบ่คุคลราย

เดยีวกนัเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้

รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย  

 

3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 

3.13.2.4 และขอ้ 3.13.2.5 เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้  

(1) การลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผู ้

ค ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

(2) การลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทกุบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิ รอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ  

 

3.13.2.7 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผู ้

สลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ัญญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ของกลุม่กจิการนัน้

ไมเ่กนิอตัราอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่   

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ  

(2) อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับรอ้ยละ 

10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้นี้ ตัวชีว้ัดดังกลา่วตอ้งเป็น ดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่กีาร

เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

 

3.13.2.8 การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิที่บริษัทในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ายหรือคู่สัญญา เพื่อเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุน หากทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตัวชีว้ัด (Benchmark) ของ

กองทุนนัน้ บรษัิทจัดการอาจ ลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าว โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผู ้

ออก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ัญญารายนัน้ ไม่เกนิผลรวมของน ้าหนักของทรัพยส์นิดังกลา่วในตัวชีว้ัดและรอ้ยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ แทนอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.13.2.2 ขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.4 ขอ้ 

3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 แลว้แตก่รณี โดยไมนั่บรวมมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมี

ไวร้วมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  

 

3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิ ทีบุ่คคล

ดังต่อไปนี้ เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่า
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ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายุกองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 

1 ปี   

(1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(2) ธนาคารพาณชิย ์ 

(3) บรษัิทเงนิทนุ  

(4) บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

(6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

(7) ธนาคารตา่งประเทศ  

 

 

 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิหนั้บมลูคา่ของทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม  

(2) ทรัพยส์นิทีคู่่สัญญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนืโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กองทุนรวมเพื่อด ารงมูลค่า

ธรุกรรมดงักลา่วตามประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

อัตราสว่นตามวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการของกองทุน

รวมทีม่อีายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  

 

ในกรณีทีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนี้ทีม่ลีักษณะคลา้ยเงนิฝากที่กองทนุรวมลงทนุหรอืมไีวเ้กนิอัตราสว่นทีก่ าหนด

ตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วใหม้มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของ

มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมภายใน 30 วันนับแตว่ันสิน้รอบปีบัญชนัีน้ ทัง้นี้ ใหค้ านวณอัตราสว่นการลงทุน

หรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แตว่ันแรกของรอบปีบัญชนัีน้จนถงึวันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เป็นไปตาม

อตัราสว่นดงักลา่ว  

 

เมือ่บรษัิทจัดการไดป้ฏบิัตติามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3.13.2.9 วรรคสีแ่ลว้ ใหบ้รษัิทรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมทราบภายในวันท าการถัดจากวันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิัตดิังกลา่ว ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการตอ้งด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 

วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บรายงานจากบรษัิทจัดการดว้ย  

 

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตติามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 3.13.2.9 วรรคสีไ่ด ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่

ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุรวมนัน้  

 

3.13.2.10 บรษัิทจัดการพจิารณาความเป็นกลุ่มกจิการตามขอ้ 3.13.2.7 และขอ้ 3.13.2.8 ตามงบการเงนิรวมทีม่ี

การจัดท าและเปิดเผยล่าสุด เวน้แต่ในกรณีทีไ่ม่มีการจัดท างบการเงนิรวมใหพ้ิจารณาตามสัดสว่นการถือหุน้ที่

ปรากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุทีส่ง่ตอ่กระทรวงพาณชิย ์  
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3.13.2.11 ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควร เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปัญหา

ความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบระยะเวลาบัญชใีดบรษัิทจัดการอาจขอ

ผอ่นผันตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือ่ไมต่อ้งน าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ 

หรือตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ในชว่งเวลาทีเ่กดิความผันผวนดังกล่าวมารวมค านวณอัตราสว่นการลงทุนตามขอ้ 3.13.2.9 

ไดส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชนัีน้   

 

3.13.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

(Hedging) เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุไดโ้ดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่  

 

3.13.1.13 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการซือ้ โดยมสีัญญาขายคนืในนามกองทุนได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกัน

ทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 

มูลค่าธุรกรรม ตามวรรคหนึ่ง หมายถงึ ราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดรั้บจากธุรกรรมการซือ้โดยมี

สญัญาขายคนื จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ  

 

3.13.2.14 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ ไม่

เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการ

ค านวณโดยใชม้ลูคา่หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บจนถงึวนัที ่ค านวณมลูคา่ธรุกรรมดงักลา่ว   

 

ในกรณีทีธุ่รกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์ณะทีก่องทุนเขา้ท าธุรกรรม มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในวรรคหนึ่ง 

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกลา่ว โดยมไิดเ้กดิจากการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ 

บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปได ้  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะท ารายงานโดยระบวุันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด พรอ้มสาเหตุ

และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันทีธุ่รกรรมการใหย้มื

หลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนที่ก าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ีบ่ริษัทจัดการ เพื่อให ้

ส านักงานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.13.2.15 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการลงทนุตาม

ขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ใหนั้บมูลคา่ทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่มหีนา้ทีต่อ้งช าระตามสญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ รวมค านวณในอัตราสว่นของบคุคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกลา่ว เวน้แตก่รณีทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้

ซึง่สญัญานัน้ในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บรษัิทจัดการไม่ตอ้งค านวณมูลคา่และอัตราสว่นตามทีก่ าหนด

ในขอ้ดงักลา่ว   

 

3.13.2.16 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.13.2.15 แลว้ ในกรณีทีก่ารเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้

เป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (Credit Risk) ของผูอ้อกสนิคา้ หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตาม

ขอ้ผูกพันของสนิคา้ทีส่ัญญาซื้อขายล่วงหนา้อา้งองิ บริษัทจัดการจะค านวณอัตราส่วนการลงทุนส าหรับสนิคา้

ดังกล่าวทีก่ าหนด โดยถือเสมอืนหนึ่งว่ากองทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่สนิคา้นั้นโดยตรง ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะใช ้
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มูลค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เป็นมูลค่าทีใ่ชใ้นการค านวณ เวน้แต่ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาออปชัน 

บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้คณูกับคา่เดลตา้ของสญัญาออปชนัแทน   

 

3.13.2.17 ในการค านวณอัตราสว่นตามขอ้ 3.13.2.3 ขอ้ 3.13.2.4 ขอ้ 3.13.2.5 และขอ้ 3.13.2.6 (1) ให ้บรษัิท

จัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.13.2.18 ดว้ย   

(1) ในกรณีทีท่รัพยส์นิดงักลา่วมผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการ จะค านวณอัตราสว่น

ทีผู่อ้อกทรัพย์สนิหรือผูท้ีเ่ป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค านวณอัตราส่วนผู ้รับรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้า

ประกนัแลว้แตก่รณี ก็ได ้ 

(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิมบีคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้า ประกัน บรษัิทจัดการ

จะเลอืกค านวณอตัราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัหรอืผูค้ ้า ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได ้ 

 

3.13.2.18 การค านวณอัตราส่วนทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกันตามขอ้ 3.13.2.17 จะท าได ้

ต่อเมือ่บุคคลดังกล่าวไดท้ าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มี

ขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากัดความรับผดิของผูส้ลักหลัง หรือค ้าประกันตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไม่มี

เงือ่นไข   

 

3.13.2.19 ในกรณีทีต่ราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี้ หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้า

เป็นทรัพยส์นิของกองทุนมมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้

หรอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุนัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทด าเนนิการแกไ้ขอัตราสว่นให ้

เป็นไปตามทีก่ าหนดภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตดุังกลา่วเวน้แตใ่นกรณีทีม่เีหตจุ าเป็น

และสมควรโดยไดรั้บผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแหง่ทนุนัน้ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแห่งทนุของบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหวา่งแกไ้ขการด าเนนิการให ้

เหตแุหง่การเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน  

(2) ตราสารแหง่หนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื  

 

 

3.13.2.20 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดม้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้หากตอ่มามมีูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกลา่วจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ บรษัิท

จัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และวันที่

ทรัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท า

ส าเนารายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

3.13.2.21 ในกรณีทีก่ารรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษัิทใดเป็นผูอ้อกเพื่อ

เป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวมเมือ่รวมกันทุกกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบ ด าเนนิการเกนิกว่ารอ้ยละ 

25 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่ าหนดใหบ้รษัิทจัดการสามารถรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ได ้ 
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(2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าว เวน้แต่กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและ

สมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  

(3) กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่ว เป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผู ้

ถอืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การ

ท าค าเสนอซือ้โดยการลดสัดสว่นการถอืหุน้ หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้

ถอืหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากจิการ ทัง้นี้ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการลดสัดสว่นตามสดัสว่น

ของหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ตล่ะกองทนุไดม้าจากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  

 

3.13.2.22 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุมมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่น

ทีก่ าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามมีูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกล่าวโดยไม่เขา้ลักษณะตามขอ้ 3.13.2.9 ขอ้ 3.13.2.14 

ขอ้ 3.13.2.19 ขอ้ 3.13.2.20 และขอ้ 3.13.2.21 และการเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการลงทุนหรือได ้

ทรัพยส์นิมาเพิม่เตมิบรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และ

วันทีท่รัพยส์นินั้นมมีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุและสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทนุรวมทราบภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

3.13.2.23 ขอ้จ ากัดการลงทนุขา้งตน้จะไม่น ามาบังคับใชใ้นกรณีทีป่รากฎเหตตุามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการ

กองทนุรวม” และบรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุตามหัวขอ้ “การด าเนนิการ ของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ

กองทนุรวม”  

 

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) : ไมม่ ี 

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  

 

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ชอ่งทางการบรกิารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 
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5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอ

ขายหรอืระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

อนึ่ง ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกล่าวตามขอ้ 5.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้รกิารการลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูจ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิ

ประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือ

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าขอเปิดบัญชกีองทนุและเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ:  

บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลส าคัญทีผู่ ้

ลงทุนควรทราบพรอ้มกับใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบญัชกีองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุ) ใหผู้ท้ ีส่นใจลงทนุ บรษัิทจัดการ

จะจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่ง

ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบค าสั่งซือ้

หน่วยลงทุน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิด

บัญชกีองทนุ (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิต่อทุก

แหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุวนัในเวลาท าการ  

 

การเปิดบญัชกีองทนุ:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรือขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ

ต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชกีองทุน รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด

อยา่งถกูตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีดงันี ้ 

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

 

(2) กรณีนติบิคุคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับตรา

ส าคญัของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถกูตอ้งแลว้  

ข) ตวัอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  
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ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอื

รับรองทีก่ระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

 

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

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย  

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทนุ หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทุน จะตอ้งเป็นผู ้

ถอืหน่วยทีม่ชี ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 รายถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ (แตท่ัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชรี่วมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการจะท าการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝากตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตกิารด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑ์

ของแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกคา้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

หน่วยงานราชการทีก่ีย่วขอ้ง หากชือ่บญัชเีงนิฝากไมต่รงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ส าหรับเงื่อนไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าว

ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชเีป็นหลกั หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

หากขอ้มูลของชุดค าขอเปิดบัญชทีีบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่

ครบถว้น อาจรวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่

ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยืนยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรือเอกสารอืน่ๆ ในการเปิด

บัญช ีโดยถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันเพื่อให ้

ทา่นผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบญัชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุรวม  

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก:  

 

5.2.2.1 บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

เมือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วย

ลงทนุครัง้แรก ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 16.30 น. โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่ามูลคา่การสั่งซือ้ขัน้ต ่า

ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ในการจองซือ้แตล่ะครัง้ ผูจ้องซือ้ตอ้ง

กรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึ
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ชดุค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 เรือ่ง 

“การเปิดบัญชกีองทนุ” และ ช าระเงนิคา่จองซือ้จนเต็มมูลคา่ทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชี้

ชวน โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็น

เงนิสด เงนิโอน เช็ค หรือดราฟต ์เป็นตน้ โดยเช็ค หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย

ในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.ภัทร” และ/หรือบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบัญชจีองซือ้

หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณิชย ์ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรอืบัญชอีอมทรัพย ์

ซึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรอืผลประโยชนใ์ดๆ เกดิขึน้ในบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการให ้

เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้

หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

ในกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

หรอืท ารายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการ

ปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

 

นอกจากนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจาก

การเลกิกองทนุของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือ

สับเปลีย่นมายังกองทุนนี้ในชว่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยในวันท าการสดุทา้ยของการ

เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืสบัเปลีย่นมายัง

กองทนุนี้ไดเ้ฉพาะกรณีทีก่องทนุตน้ทางเป็นกองทนุเปิดภัทร มันนี่มารเ์ก็ต (PHATRA MM) กองทนุเปิดภัทร มันนี ่

โพสทิฟี (PHATRA MP) และกองทนุเปิดภัทร ตราสารหนีพ้ลสั (PHATRA PLUS)  

 

เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร

อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไม่

เคยเปิดบญัชกีองทนุ) และภายหลงัจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแกผู่จ้องซือ้

เป็นหลักฐาน ทัง้นี้ การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บริษัทจัดการไดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็ม

จ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้

หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการเรยีกเก็บเงนิตามเชค็หรอืดราฟต ์หรอืเชค็หรอืดราฟตไ์มส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้

ใหผู้จ้องซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่า

จองซือ้ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารหลักฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี 

ใหแ้กผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้
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ผูจ้องซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 

วนั นับแตว่นัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่

ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ไดด้ าเนนิการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืจะถือวา่ ผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนินการตามขอ้มูลที่

ไดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทีบ่ริษัท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าว

แลว้แตไ่ม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่จ้องซือ้ทียั่งไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อ

ประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่

รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

5.2.2.2 อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์

ค าขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ที่

บรษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกล่าวและสง่กลับไป

ยังบรษัิทจัดการ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก

ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนื บริษัทจัดการจะจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตไปยังทีอ่ยูท่ีต่ดิตอ่ไดต้ามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บ

ค าขอดังกลา่ว ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัสประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท า

การซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ

วันท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิขึน้

ภายหลงัเวลาทีก่ าหนดหรอืในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป  
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การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น

หัวขอ้/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุนและที่

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

5.2.3 การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้  

(1) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิคา่ของจองซือ้/สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีที่

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ดรั้บการจัดสรรไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นและ/หรอืในกรณีที่

บรษัิทจัดการตอ้งยตุโิครงการจัดการเนือ่งจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืใน

กรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการต่อไปได ้

หรอืเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถจัดตัง้กองทนุได ้หรอืไม่สามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุน

รวม ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) กรณีกองทนุรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดตัง้กองทนุ หรอืไม่สามารถ

ระดมทุนไดค้รบ หรือระดมทุนไดค้รบแต่ไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ไดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรือไม่

สามารถสรรหาหลกัทรัพยท์ีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศ  

3) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/หรอืเพือ่ผลประโยชน์

ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่าย

หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดร้ะบไุวใ้น

การเปิดบัญชกีองทุนหรือตามวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สดุ

การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสัดสว่นของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และ

ภายใน 15 วัน นับแตว่ันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง กรณีเขา้เงือ่นไขตามขอ้ (2) ทัง้นี้เป็นไปตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในเวลาทีก่ าหนดอันเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิท

จัดการเอง บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี นับแตว่ันทีค่รบก าหนดเวลานัน้ จนถงึ

วนัทีบ่รษัิทจัดการช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น ทัง้นี้ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดม้กีารคนืเงนิคา่จอง

ซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแลว้ ใหถ้ือว่าผูจ้องซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดรั้บเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์แลว้โดยถูกตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่มสีทิธเิรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสยีหาย

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้นี้ ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ดังกล่าว จะใชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็น

เกณฑใ์นการค านวณ  

 

5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทนุ  



 

 
กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 36 

(1) ในการช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้

โดยบรษัิทจัดการเพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงนิเต็ม

มลูคา่ จะหักกลบลบหนีก้บับรษัิทจัดการไม่ได ้ 

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารสัง่ซือ้/ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบริษัทจัดการหรือ

ประกาศบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเวน้การยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ  

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการจัดสรร “สัง่ซือ้ก่อน ไดก้อ่น” (First 

Come First Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ไดรั้บค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะ

ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ใหถ้อืว่าผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 

1. ชือ่ นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บตัรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรอื รับรองโดยโนตารพัีบ

ลคิ (Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร

กอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มูลขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ 

ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุนหลัก 

และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

5.2.5 เงือ่นไขอืน่ ๆ  

เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอ่ไปนี้ ใหก้าร

อนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิน้สดุลง เวน้แต่จะมีเหตุอัน

สมควรและไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) มลูคา่ของหน่วยลงทนุทีข่ายไดม้จี านวนไม่มากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการลงทนุ

ตอ่ไป  
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(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทนุ จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืลักษณะของผูล้งทุน ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงการที่

ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เมือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุรวมสิน้สดุลง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก ่     

ผูจ้องซือ้อยา่งเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรือ่ง “การคนืเงนิคา่จองซือ้แกผู่จ้องซือ้” 

 

 

 

 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ  

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอ

ขายหรอืระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

อนึ่ง ชอ่งทางบรกิาร/วธิีการอืน่ใดดังล่าวตามขอ้ 6.1 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิ่มประสทิธภิาพในการ

ใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิีการทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดย

ตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอื

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.1 วนัท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค าขอเปิดบัญชกีองทนุและ  

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ:  

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันจดทะเบียนกอง

ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชี

กองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุนไดท้ี่บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  
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ในกรณีที่วันดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่ริษัท

จัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซือ้หน่วยลงทุนได)้ ก็ตาม 

บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวนัท าการเปิดขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่

ค านวณไดเ้มือ่ส ิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้

จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนหรือท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการใน

วนัหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุ

ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป หรอืปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด าเนนิการซือ้หน่วย

ลงทนุดงักลา่ว หรอืตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้

และการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

 

6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื:  

(1.1) ผูส้ัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต า่กวา่มูลคา่การสัง่ซือ้ขัน้ต า่ตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ ผูส้ัง่ซือ้ตอ้งกรอกค าสั่ง

ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุ

ค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผู ้

สั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด บัตร

เครดติ เงนิโอน ค าสั่งหักบัญช ีเช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับ

ส านักงานบรษัิทจัดการ และ/หรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค 

หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” 

และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ

บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(ก)ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรยีกเก็บ

เงนิได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการ
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สั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายทีเ่รียกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการที่

เรยีกเก็บเงนิได ้ 

 

(ข) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรือดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิ

รายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

(1.2) เมือ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น

ของเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 

(กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุ) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้แลว้ บรษัิท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ดงักลา่วแกผู่ส้ัง่ซือ้เป็นหลักฐานตอ่ไป ทัง้นี้ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จอง

ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได ้

บนัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทุนอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนีไ้ดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทนุของกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่น

มายังกองทนุนีไ้ด ้ 

 

(1.4) ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้

ไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

(1.5) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลกัฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของ

ผูส้ั่งซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) ใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสาร

และ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสท์ีส่ามารถยืนยันแหล่งทีม่าได ้ผูส้ั่งซือ้ตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้ก่

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตว่ันทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอื

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสาร

ตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดด้ าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับ

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืในการด าเนินการตามขอ้มูลที่ไดรั้บทางโทรสารและ/หรือ

ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทีบ่ริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้น และ/หรือกรณีทีบ่ริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของ

ขอ้มูลดังกลา่วแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูส้ัง่ซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทียั่งไม่กรอกเอกสารตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทุนตามทีบ่รษัิท

จัดการ และ/หรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจะไม่ด าเนนิการหรือท ารายการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพื่อเป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

โดยผูจ้องซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตจะะตอ้งกรอก

แบบฟอร์มค าขอใชบ้ริการอนิเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิต่อขอรับ

แบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก

ธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ัก

บญัชดีงักลา่วและสง่กลบัไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ือรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี ้

บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทุนท า

รายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว ทัง้นี้ เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกับการ

ขอเปิดบญัชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันท าการซือ้ขายและ

วันหยุดท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาที่

ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ทีเ่กดิขึน้ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรือในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้

ขายถัดไป  

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น

ขอ้ 6. “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” นี ้และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและที่

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้กผู่ล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะลงทนุเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ เพือ่เป็น

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการ

ลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกลา่วจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื
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ตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชี

เงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ัก

บญัชดีงักลา่วและสง่กลบัไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของ

บริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอผ่าน

ระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการดงักลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ ให ้

เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบญัชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิีการ ภายใตว้ธิกีารสั่งซือ้

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 เรือ่ง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(5) โทรศพัท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางโทรศพัท ์เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตาม

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

บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแลว้  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านโทรศพัท:์ -  

 

(6) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทุนสามารถสง่ใบค าสั่งซือ้และหลักฐานการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทุนตอ้ง

จ่าหนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทุนตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการใหค้รบถว้น 

และบรษัิทจัดการจะถอืเอาวนัทีไ่ดรั้บไปรษณียด์งักลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

นอกจากนี ้บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วย

ลงทนุผา่นทางไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข

และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้
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และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระเงนิผา่นไปรษณีย:์ -  

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทางดังลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/

เพิ่มประสทิธภิาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ

วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ ์

เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละชอ่งทาง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 วันท าการก่อนการเปลีย่นแปลง แกไ้ข 

หรอืปรับปรุง โดยตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน (วันท ารายการซือ้หน่วย

ลงทนุ) นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทนุ 

จะค านวณจากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียม

ในการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3. 

“คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่ม่สามารถน าคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้

บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้ :  

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ั่งซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็ม

จ านวนแลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกล่าว หารดว้ย ราคา

ขายหน่วยลงทุนโดยใชห้ลักการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสั่งซือ้

หน่วยลงทุนนั้นมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเวน้การยื่นเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ  

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการจัดสรร “สัง่ซือ้ก่อน ไดก้อ่น” (First 

Come First Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซือ้ในล าดับกอ่นหรอืหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ไดรั้บค าสั่งซือ้และท ารายการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะ
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ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนทีไ่ดส้ัง่ซือ้ภายหลังจากทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไม่เพยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้

(Pro Rata) และในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุมเีศษเหลอืนอ้ยกวา่จ านวนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ทีก่ าหนด บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุดงักลา่วตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ใหถ้อืว่าผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 

1. ชือ่ นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บตัรประชาชน และ/หรอืหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรอื รับรองโดยโนตารพัีบ

ลคิ (Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร

กอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มูลขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ 

ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุนหลัก 

และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนในสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน พรอ้ม

ดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใน

ใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี  

 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกับจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรอืเขา้

บญัชตีามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

(3) กรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย 

ใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้าม

ราคาขายหน่วยลงทนุตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิเีดยีวกันนี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป  

(4)ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คตา่งส านักหักบัญช ีหรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรยีกเก็บ

เงนิได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการ

สั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายทีเ่รียกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการที่

เรยีกเก็บเงนิได ้ 



 

 
กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 44 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรอืดราฟต ์บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิ

รายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

(6) บรษัิทจัดการจะไมจ่ัดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่

ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่ว

และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการที่

จะไมจ่ัดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้:  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ัง่ซือ้ ในวันท าการ

ถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้นโดยใชห้ลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วย

ลงทนุ” และขอ้ 6.2.4 เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ัง่ซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณีตามขอ้ 11 เรือ่ง “การไม่

ขายไมรั่บซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่”  

 

6.2.6 การคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้และจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ัง่ซือ้รวมกันเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลักการสัง่ซือ้กอ่นไดก้อ่น และหากมี

การสั่งซือ้พรอ้มกัน และมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่

เหลอือยู่ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้แตล่ะรายสัง่ซือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และ

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีาร

รับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันทีส่ัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุ  

 

6.2.7 ขอ้จ ากดัการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ:  

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรือปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนในกรณีทีค่ าสั่งซือ้จะมผีลให ้

บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผลใด ๆ เวน้แต่จะเป็นบุคคลหรือนิตบิุคคลที่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.    

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิาร

และจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลาของการลงทนุ

เป็นหลกั ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยู่กอ่น

แลว้เป็นส าคญั  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธไม่รับ และ/หรอืระงับ

การด าเนนิการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ  

(4) บรษัิทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการบรหิาร

จัดการกองทุน และ/หรือตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืต่อกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุด

รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทนุ/ผูถ้อื
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หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ และตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ:  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้

และการช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์

สงูสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศอย่างนอ้ย 7 วันท าการทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน 

อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ และ/หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ 

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ  

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดงัลา่วขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร

การลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บริษัท

จัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ  

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

บริษัทจัดการจะเปิดใหม้ีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายใน 30 วันท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็น

กองทนุรวม โดยบรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ตามวนัและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การขายคนืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุมูลค่า/จ านวนหน่วย

ลงทนุทีต่อ้งการขายคนื ทัง้นี ้ตอ้งไมต่ า่กวา่มลูคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด เวน้

แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ เมือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุวา่ถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่

จะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป  

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้เป็นวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวัน

ท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน  

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยหรือจ านวนบาทได ้ในกรณีทีจ่ านวนหน่วย

ลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่

ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหมู้ลคา่

หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชนีอ้ยกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้

ต า่หรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วย

ลงทนุทัง้จ านวน  

 

(ค) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคนืหน่วย

ลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของ

บรษัิทจัดการ  

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนื

และจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท า

รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิ

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ ือ

หน่วยลงทุน" ทัง้นี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้  

 

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) ใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทาง

โทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสาร

ทุกฉบับใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่ีการส่งค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นั้น ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ขอ้ความหรือ

ขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

ไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบบั และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอืวา่ผูถ้อื
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หน่วยลงทนุไดใ้หค้วามเห็นชอบกบับรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลที่

ไดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ที่

บรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูล

ดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอ

ใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืตดิตอ่ขอรับแบบฟอรม์ดังกลา่วได ้

ทีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชย์ตาม

รายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกล่าวและ

สง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะไดด้ าเนินการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ใชท้ า

รายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตต่อไป ผูถ้อืรหัสประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีที่บุคคลทีม่ใิช่เจา้ของรหัสประจ าตัวของผูถ้ือหน่วยลงทุนท ารายการผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว  

 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใช ้

บรกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายและวันหยุดท า

การซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนด

ของวนัท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ทีเ่กดิขึน้ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรือในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการ

ซือ้ขายถัดไป การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของบริษัทจัดการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 เรื่อง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/

ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท
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จัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศพัท ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพทต์ามทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจ่าหนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้

ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการจะถอืเอาวันทีไ่ดรั้บ

ไปรษณียด์งักลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

 

นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัท

จัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ:  

 

(1) โอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรอืระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุในใบ

ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการโอนเงนิคา่ขายคนื

หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ในการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการ

โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากนี ้ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้หรอืระบไุวไ้ม่

ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้ือ

หน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรือระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรับเช็ค

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือ่และที่อยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการจะน าส่งเช็คทาง

ไปรษณียล์งทะเบยีนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย

ลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. โดยรายละเอยีดระบใุนขอ้ 7.6  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น. 

หากวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวันหยุดท าการ จะก าหนดใหว้ันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุแทนโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอืชอ่งทาง/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ในกรณีทีว่ันรับซือ้คนืดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/

หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิท

จัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุได)้ (หรือ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ) เป็นวนัท าการถัดไป  

 

หากผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดส้ง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) ในระหว่างวันและเวลาที่

บรษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) หรือท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน 

(หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ 

วธิกีารขายคนื ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื

หน่วยแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยจะตดิประกาศที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการ 

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการ

บรหิารและจัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลคา่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลา/

ความถีข่องการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  
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3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูล้งทุนในกรณีทีก่องทุนหลัก ปฏเิสธไม่รับ 

และ/หรอืระงับการด าเนนิการตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ  

4) บรษัิทจัดการอาจหยุดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราวได ้เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ใน

บางสถานการณ์หากมกีารรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการ

บรหิารจัดการกองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการ

หยดุรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วัน และตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงาน

ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผา่นเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากกองทนุมกีารลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่วันหยดุท าการของกองทนุหลักทีก่องทนุไปลงทนุ 

อาจจะไมต่รงกับวนัหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ และ/หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน :  

 

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- - การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม ่าเสมอ, - ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 

วนัท าการนับแตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

ไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายในประเทศไทย และมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและบรษัิท

หรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอ

ขายหรอืระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลงัหักคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุ   (ถา้ม)ี แลว้น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  
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8.2.1 วธิกีารในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการไดท้ีบ่รษัิท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรือชอ่งทางบริการ/วธิีการอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด

เพิม่เตมิ ตามวนัและเวลาในขอ้ 8.2.3 เรือ่ง “วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ 

ในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ระบชุือ่กองทนุตน้ทาง ระบจุ านวนเงนิหรอืจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะออกจากกองทุน

ตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน 

และน าไปยืน่กับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐาน  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั่งสับเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์

แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนั้น ใหแ้ก่บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันทีม่ีการส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทาง

โทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารที่

ไดรั้บและเอกสารตน้ฉบบัไมต่รงกนั หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ

และบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือ

ชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

ใหค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูล

ดงักลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนรวมถงึจะไม่ด าเนินการหรือท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ใหถ้อืว่าผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุตกลงและยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 

1. ชือ่ นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ สถานทีเ่กดิ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลคิ 

(Notary Public)  
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3. เอกสารการท าความรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทนุหลักรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรัพยเ์ป็นชอ่งทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่าร

กอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของกองทนุหลัก  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยนิยอมในการทีบ่รษัิทจัดการจะน าสง่ขอ้มูลขา้งตน้และเอกสารอืน่ใด และ/หรือ 

ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ ใหแ้กบ่คุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้ป็นเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของกองทุนหลัก 

และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

(ก) ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า 

“การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุน หรือเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 

OUT FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ 

(กองทนุปลายทาง) สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไดใ้นระหวา่งวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาทีบ่รษัิท

จัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนที่

เป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไข

ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่  

(ค) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้น

มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎ

อยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพียงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุว ้โดยจะ

ช าระเป็นเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยตามวธิีการทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชี

กองทนุภายใน ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน 

หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ง) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรอืยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ

กองทนุนี้ เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุน

ปลายทาง)  

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ บริษัท

จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

 

(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  
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(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้(กองทนุปลายทาง) หรอืเรยีกวา่ “การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรือเงนิที่ไดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ ๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนตน้ทาง) ภายหลัง

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทนุนี ้สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพีอ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ไดใ้นชว่งระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” หรอืในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิท

จัดการก าหนดใหเ้ป็นวนัเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขาย

ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยจ านวนที่

เป็นไปตามมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

(ค) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้

โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ๆ ภายใตก้าร

บรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ บริษัท

จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนตามใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนั้น

มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎ

อยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพียงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุว ้โดยจะ

ช าระเป็นเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยตามวธิีการทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชี

กองทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

 

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทนุ จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนื

ของวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักดว้ย ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของ

กองทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท า

การของกองทนุปลายทางกอ่นวนัทีก่องทนุปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง 

บวกดว้ย คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี  
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อนึ่ง มูลคา่หน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้ง

ไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

 

8.2.3 วนัและเวลาการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ:  

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 

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

ทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดให ้

เป็นวนัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการ

ถัดไป ทัง้นี ้ระยะเวลาหรอืก าหนดการในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุที่

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางใหก้องทนุปลายทางภายใน 5 วันท า

การนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่ านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุตน้ทาง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีว่นัช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางตรงกับ

วนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวัน

ท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ 5 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วย

ลงทนุ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางได ้ 

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดส้่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้ 

ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้

โดยบรษัิทจัดการจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป  

 

เงือ่นไขอืน่ๆ :  

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตาม

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

ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเตมิ

เงือ่นไข/วธิกีารในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในภายหลัง โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี ้ในการด าเนนิดังกลา่วบรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิท
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จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ 

และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการ

บรหิารและจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่สบัเปลยีนหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/

ความถีข่องการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผูถ้อืหน่วย

ลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรือระงับการด าเนินการตาม

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลกิค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูล้งทนุในกรณีทีก่องทนุหลัก ปฏเิสธ

ไม่รับ และ/หรอืระงับการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ของกองทนุ  

5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้เมือ่บรษัิท

จัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจสง่ผล

กระทบหรือความเสยีหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดย

บรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และก าหนดการเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน 

อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ และ/หรอืระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทนุ  

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจัดการกองทุน ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการ

ด าเนินการต่อไป ซึง่ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ ขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถ

ปฏบิัตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั  

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุังตอ่ไปนี ้

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้/เรื่อง “วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ



 

 
กองทนุเปิดภัทร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี (PHATRA GNP)                                                                  หนา้ 56 

ประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีที่

มลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง” และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคา  

 

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามระบไุวข้า้งตน้ตามขอ้ 10.1 ให ้

บรษัิทจัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(1) เลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ 

เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ 

โดยพลนั  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะมอบหมายให ้

ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั  

 

 

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

11.1 บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้

ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

 

(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

หรอื  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้  การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหรือไม่รับ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุตามขอ้ (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วันท าการ เวน้แตไ่ดรั้บผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

 

(3) ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.วา่ดว้ยการลงทนุในหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ และ
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การก าหนดอตัราสว่นการลงทนุ เมือ่มเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้ และกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่กองทนุดังกลา่วอย่าง

มนัียส าคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยด์งักลา่วไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทนุไดล้งทนุ

ในหลักทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของ

กองทนุ หรอื  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก

จากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตดุงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ ้

ลงทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้น

สาระส าคญั  

 

11.2 เมื่อปรากฎเหตุตามขอ้ 11.1 และบริษัทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ ตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการ

ปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขาย 

ไม่รับซือ้คนืหรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (1) (2) หรอื (3) ใหเ้ปิดเผย

ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือ

ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรือ

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

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

ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ

กองทนุรวมเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการ

กอ่นวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
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(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิด

ขาย รับซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึ

การเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท

จัดการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุก็ได ้ 

 

11.3 บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือ

หยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

ตามขอ้ 16 และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชย

ราคา โดยแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วย

ลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผู ้

ลงทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงนิของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ

ใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว

ตามระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก

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

 

13. เงอืนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการจะไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่

ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าวและ

บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะ

ไมโ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้ับบคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรอื โดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ปิดบญัชกีองทนุไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ ผูรั้บ

โอนจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” 

ในสว่นของ “การเปิดบญัชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้ 
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(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรือ่ง 

“คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้กน่าย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บ

หน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรือ่ง 

“การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุ

และออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันขอโอน

หน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิีการโอนหน่วยลงทนุโดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ใน

การด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  

 

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

ไมม่ ี

 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ไมม่ ี

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

 

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2) :  

ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 4.50 ต่อปีของมูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อืน่ใดท านองเดยีวกนั)  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีส่ามารถประมาณการไดซ้ึง่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม เมือ่รวมกันทัง้หมดแลว้ตอ้งไม่

เกนิอตัรารอ้ยละ 4.50 ตอ่ปีของของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี

อืน่ใดท านองเดยีวกนั)  
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- คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถประมาณการไดซ้ึง่เรยีกเก็บจากกองทนุรวม เป็นอัตราทีจ่่ายจรงิ (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั)  

 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 2.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไมม่ ี

 

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกอง

ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : ไมเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี ของยอดทีจ่ าหน่ายได ้

 

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

(1) คา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เชน่ คา่ธรรมเนียมการเสนอขาย คา่ธรรมเนียมตัวแทน

สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ค่าธรรมเนียมการน าเสนอกองทุน เป็นตน้ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.40 ต่อปีของ

มลูคา่ทรัพยส์นิ ณ วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
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(2) คา่ธรรมเนยีมในการขออนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทนุกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ธรรมเนียมการจด

ทะเบยีนกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(3) ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย คา่ใชจ้่ายในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ์ คา่พมิพ์โบร์ชวั ค่าจัดท า

โฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่ใชจ้่ายดา้นการตลาด คา่เอกสารขอ้มูลตา่ง ๆ ของกองทนุ 

ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่ความรู ้โดยการส่งข่าวสารดว้ยวธิีการใดๆ เช่น ค่าจัดส่งหรือค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการจัดอบรม/สมัมนา และแนะน ากองทนุรวม  

ก) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ณ วันทีจ่ด

ทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

ข) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพยส์นิเฉลีย่ 

ของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(4) ค่าจัดท า ค่าเตรียมการ ค่าจัดพมิพ์ ค่าแปล เอกสาร แบบฟอร์ม หนังสอืรับรอง รายงานประจ าปี และ/หรือ

หนังสอืชีช้วน ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุและ การจัดท ารายงานตา่ง ๆ แกผู่ล้งทนุหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุหรอื

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

ก) หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปี รายงานรอบ 6 เดอืน และรายงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรือผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ รวมถงึรายงานขอ้มลูของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการจัดท าขึน้  

ข) แบบฟอรม์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนรวมและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ แบบฟอร์มค าขอเปิดบัญชกีองทุน 

แบบฟอรม์ค าสัง่ซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทนุ ใบยนืยันค าสัง่ซือ้

และขายคนืหน่วยลงทนุ ใบหน่วยลงทนุ (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรอืแบบฟอรม์ตา่ง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดบัญช ีและ/หรอืการท าความรูจ้ักและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ และ/

หรอืการซือ้ขายหน่วยทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) สมุดบัญชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบแจง้ยอดการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Statement) เอกสารสทิธใิน

หน่วยลงทุน หนังสอืรับรองต่าง ๆ ของกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน เป็นตน้ รวมทัง้แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีจ่ะมีใน

อนาคต  

(5) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับสือ่สารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการจัดท าและจัดสง่วัสดุ

และ/หรอืเอกสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการสือ่สารขอ้มูลต่าง ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าจัดประชมุผูถ้อื

หน่วยลงทนุ คา่วสัดแุละ/หรอืเอกสารและการจัดสง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นตน้  

(6) ค่าประกาศต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าประกาศมูลค่าทรัพยส์นิ

สทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทางหนังสอืพมิพ์ ค่าประกาศการจ่ายเงนิปันผล 

เป็นตน้ รวมถงึ คา่จัดสง่และคา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่รายงาน เอกสารตา่งๆ หรอืหนังสอืตดิตอ่กับผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ และคา่อากรแสตมป์  

(7) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทนุ (ถา้ม)ีหรอืเลกิกองทนุ ตามทีจ่่าย

จรงิ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์คา่ใชจ้่ายในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

(8) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับขอ้มูลของกองทนุและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าใชจ้่ายในการจัดท า

และเก็บรักษาสถติแิละขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการจัดเก็บขอ้มูลของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

(9) ค่าใชจ้่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับบัญชกีองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน 

บัญชจี่ายค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุน บัญชจี่ายเงินปันผล (ถา้มี) หรือบัญชอีืน่ๆ ที่เปิดไวก้ับธนาคารเพื่อกองทุน 

รวมถงึ คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ของธนาคารทีห่ักเก็บจากบญัชกีองทนุ เชน่ คา่สมุดเช็ค คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียา
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กร ค่าโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี ค่าธรรมเนียมการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถึง 

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุ  

(10) คา่ใชจ้่ายในการจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ ค่าออกเช็คค่าขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพือ่ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้ฝากในบัญชี

เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เชค็หรอืเอกสารตา่ง ๆ ในการคนืเงนิ เป็นตน้  

(11) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่แทนเงนิ  

(12) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรวงเงนิในตา่งประเทศเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจ รวมถงึคา่ใชจ้่ายใน

การเสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิเมือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิดงักลา่ว ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(13) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบบัญชขีองกองทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูส้อบบัญช ีเป็นตน้ 

รวมทัง้ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ  

(14) คา่ธรรมเนียมและ/หรอืคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีธ่นาคารหรอืสถาบันการเงนิเรยีกเก็บจากการบรหิารจัดการกองทุน 

ตามทีจ่า่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิ คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเงนิ คา่รรมเนียมการท ารายงานตา่ง ๆ เป็น

ตน้  

(15) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระ

หนีใ้ดๆ ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการท าสญัญาตา่งๆ ของกองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(16) คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีห่รือเรียกค่า

สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน หรือเมื่อไดรั้บ

ค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(17) ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุน ซึง่เกดิขึน้ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุน ตามที่จ่ายจริง เช่น 

ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าใชจ้่ายในการวางหลักทรัพย ์ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่เกดิขึน้ในระหวา่งการช าระบญัชกีองทนุจนถงึเลกิกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบยีน

เลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(18) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งมาจากการจา่ยเงนิปันผล (ถา้ม)ี ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(19) คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ เกีย่วกบัการใชด้ชันตีลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และดัชนีอืน่ๆ ส าหรับอา้งองิในกองทนุ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(20) ค่าใชจ้่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายของศูนย์รับฝาก

ตา่งประเทศ คา่ใชจ้่ายของผูด้แูลผลประโยชน์ตา่งประเทศ หรอืตัวแทนตา่งประเทศเก็บรักษาทรัพยส์นิของผูด้แูล

ผลประโยชนใ์นการตดิตอ่กบับคุคลภายนอกเพือ่การลงทนุในตราสารทีอ่อกจ าหน่ายในตา่งประเทศ หรอื คา่ใชจ้่าย

ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรือ ค่าใชจ้่ายในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ ในฐานะตัวแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิอตัรารอ้ยละ 0.10 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ (ถา้ม)ี  

(21) คา่ธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล์ว่งหนา้จาก Global Custodian 

ส าหรับกรณีลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่า่ยจรงิ (ถา้ม)ี  

(22) คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่ายในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร และคา่นายหนา้

ซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชนใ์นการจัดการกองทนุรวม หรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิของกองทนุทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เชน่ การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกันผลประโยชน์ รวมถงึ คา่ธรรมเนียม

และคา่ใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอนเงนิ คา่ใชจ้่ายของศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศ

ไทย (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใชจ้่ายเกี่ยวขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ต่างประเทศ หรือความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ (ถา้มี) ทัง้นี้ รวมถงึ

ภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีอืน่ๆ ตามทีก่องทนุถกูเรยีกเก็บ  

(23) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อืน่ใดทีเ่กดิขึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามที่

จา่ยจรงิ  

(24) คา่สญัญาฟิวเจอรส์ สญัญาฟอรเ์วริด์ หรอืสญัญาสวอปทีอ่า้งองิอัตราแลกเปลีย่น ตามทีจ่า่ยจรงิ  

(25) คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วเนื่องกับกองทนุรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับกองทนุ คา่เดนิทางและทีพั่กของคณะกรรมการการลงทนุ ผูจ้ัดการ

กองทุนร่วม และตัวแทนของบรษัิทจัดการในการประชมุต่างๆ คา่จัดประชมุทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกับกองทุน เป็นตน้ 

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ อนัเกีย่วเนือ่งจากการด าเนนิการตามทีก่ฎหมายหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนดหรอืสว่นราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุประกาศก าหนด  

 

ทัง้นี ้ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกันอันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย

ตาม 15.2 ขา้งตน้จะถอืเป็นภาระของกองทนุรวม  

 

คา่ธรรมเนยีมและ/หรอืคา่ใชจ้า่ย ดงักลา่วขา้งตน้เป็นอตัราทีย่ังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่

ใดท านองเดยีวกนั 

 

15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

คา่ธรรมเนยีมการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (ถา้ม)ี :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอัตราทีไ่ม่เทา่กัน ผูส้ัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุสามารถตอ่รองอัตราค่าธรรมเนียมดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุนในแตล่ะครัง้หรือการ

ก าหนดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแตล่ะ

ราย โดยบรษัิทจัดการอาจจะพจิารณาน าคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วบางสว่นหรอืทัง้หมดเขา้เป็นรายไดข้องกองทนุรวม 

 

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายในอัตราทีไ่ม่เทา่กัน ผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลค่าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในแตล่ะ
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ครัง้หรอืการก าหนดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทัง้หมดเขา้เป็น

รายไดข้องกองทนุรวม 

 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้: อตัราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ  

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้: อัตราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุอาจตอ่รองคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วได ้ 

 

โดยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอาจเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายในอัตราทีไ่ม่เทา่กัน ผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทนุสามารถตอ่รองอัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วได ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับมูลคา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในแตล่ะ

ครัง้หรอืการก าหนดคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

หน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณาน าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทัง้หมดเขา้เป็น

รายไดข้องกองทนุรวม 

 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

อตัรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอน

หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามดลุย

พนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัด าเนนิการดงักลา่ว  

 

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

คา่ธรรมเนียมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไม่เกนิ 50 บาท โดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุในวนัทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัด าเนนิการดงักลา่ว 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  
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15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

(1) คา่ธรรมเนียมในการขอแกไ้ขขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลง ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ วธิกีารรับช าระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่  

(2) คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมในการหักเงนิจากบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนียมทีเ่กดิจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เชน่ การโอน

เงนิต่างธนาคารหรือโอนขา้มเขตส านักหักบัญชซีึง่ผูถ้ ือหน่วยจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ดว้ยตนเอง โดย

คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วจะเป็นไปตามอตัราทีส่ถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3) ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายอืน่ใด ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

ด าเนนิการใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกต ิโดยคา่ธรรมเนียมดังกลา่วจะเป็นไปตาม

อตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

(4) คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพยเ์มือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทนุ :  

กองทนุจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพยจ์ากผูถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในชว่ง

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทัง้นี้ การสั่งซือ้หรือสั่งขายคนืหน่วยลงทุนหลังจากการเสนอขายครัง้แรก 

กองทนุจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยนีใ้นอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ของมูลคา่หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรอืขาย

คืน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหนา้ซื้อขาย

หลกัทรัพย ์ภาษีมลูคา่เพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือืน่ๆ ตามทีก่องทนุจะถูกเรยีกเก็บเมือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหลักทรัพย ์ทัง้นี ้

บริษัทขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลีย่นแปลงอัตราค่าใชจ้่ายดังกล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

คา่ธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืภาษีมลูคา่เพิม่ หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

(1) คา่ใชจ้า่ยในรูปคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน จะค านวณเป็นรายวันและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทัง้นี้ การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั  

(2) คา่ทีป่รกึษากฎหมาย และคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัติ

ตามหนา้ทีจ่ะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลีย่เทา่กันทกุวัน

เป็นระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่รยีกเก็บ  

(3) คา่ตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ จะตัดจ่ายจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชตีัด

จา่ยครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ  

(4) ในกรณีหากมกีารค านวณคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทีค่ดิเป็นอัตรารอ้ยละของมูลคา่

ทรัพยส์นิของกองทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการจะค านวณจากมูลคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลคา่

หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ และคา่ใชจ้า่ยส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิขึน้ในวนัท าการนัน้  

(5) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมตามหัวขอ้ 15 รายการใด

รายการหนึง่ หรอืหลายรายการโดยเรยีกเก็บรวมอยู่ในคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 

ทัง้นี ้ข ึน้กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
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ทัง้นี้ การตัดจ่ายคา่ใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตแหง่ประเทศไทย และหากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดใน

ท านองเดยีวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถอืว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

(6) ในกรณีที ่มลูคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีูลคา่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท (1) หรอื

ในกรณีทีมู่ลคา่กองทนุในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมมมีูลคา่ไม่นอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท (2) หาก

ตอ่มากองทนุมมีลูคา่ลดลงนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตรารอ้ยละ

ของ “มูลคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ” โดยกรณีที ่(2) คา่ธรรมเนียมการจัดการทีเ่รยีกเก็บขา้งตน้จะเป็นอัตรารอ้ยละ

ของคา่ธรรมเนยีมเดมิทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บในชว่งเวลาทีม่ลูคา่ไมน่อ้ยกวา่ 50 ลา้นบาท โดยค านวณตามมูลคา่ที่

ตราไวข้องหน่วยลงทนุ 

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเพิม่คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนาย

ทะเบยีน และคา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศได ้คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลักทรัพยเ์มือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย

หน่วยลงทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และบรษัิทจัดการจะตดิประกาศคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอัตราใหม่ใหผู้ล้งทนุทราบ

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และทีท่ าการทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ และลงประกาศหนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันตดิตอ่กันและแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัทีเ่ปลีย่นแปลง  

 

ในกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้ ือหน่วย

ลงทนุทราบขอ้มลูการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ก็ได ้ 

 

(2) บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนยีมนาย

ทะเบยีนและคา่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพยเ์มือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย

หน่วยลงทนุได ้โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และบรษัิทจัดการจะตดิประกาศคา่ธรรมเนยีมหรอื

คา่ใชจ้่ายอัตราใหมใ่หผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และทีท่ าการทกุแหง่ของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัที่

เปลีย่นแปลง  

 

15.6. หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามขอ้ 15.2 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” เป็น

อัตราทีย่ังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกัน ทัง้ทีก่องทุน

เป็นผูรั้บภาระ หรอืเป็นผูรั้บภาระแทนผูรั้บเงนิตามสญัญา หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั  
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- คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ” เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนัเรยีบรอ้ยแลว้  

- คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามขอ้ 15.2 “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม” และขอ้ 

15.3 “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิ

คา่ธรรมเนียมกับผูล้งทุนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากัน โดยอาจจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดังกลา่วใหก้ับผูล้งทนุบางกลุม่ เชน่ 

กองทนุส ารองเลีย้งชพี กองทนุสว่นบคุคล ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ เป็นตน้  

- บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมตามหัวขอ้ 15. คา่ธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึ่ง หรอืหลายรายการ

แทนกองทนุ และ/หรอืแทนผูส้ัง่ซือ้และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน 

และราคาหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมจะ

ค านวณจากมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในสว่นทีล่งทนุในประเทศ บวกกับมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ

รวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด ทัง้นี้ในกรณีทีห่ลักการดังกล่าวไม่ครอบคลมุกรณีใดอันอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจัดการ

พจิารณาปฺฏบิัตติามดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ ซึง่จะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรือ 

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์ 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

 

(2.1) ค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ ภายในวันท าการถัดไปยกเวน้ในกรณีที่

ตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศและกองทนุรวมในต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิตา่งประเทศที่

ตดิตอ่ซือ้ขายหลกัทรัพยปิ์ดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ 

 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทกุสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายในวัน

ท าการถัดไป ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม

ใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและ

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวัน

ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป  

 

(2.4) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวันปิดทะเบยีนเพือ่การจ่ายเงนิปันผลภายใน 3 วันท า

การ นับแตว่นัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี  

 

การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ใชต้วัเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มูลดังกลา่ว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุ

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยชอ่งทาง

อืน่แทนการประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน เชน่ การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ  

 

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน บรษัิทจัดการ

กองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 

 

ทัง้นีก้องทนุอาจด าเนนิการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ (2.1) – (2.4) ไดใ้นกรณีทีร่ะยะเวลาของวันท า

การดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ลงทนุ หรอืวนัตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไม่ปกต ิเป็นเหตใุหก้องทนุไม่ไดรั้บ

ขอ้มูลมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ทัง้นี้ กองทนุจะด าเนนิการตามขอ้ (2.1) 

– (2.4) โดยพลนั เมือ่ไดรั้บขอ้มลูมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตา่งประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุครบถว้น  

 

ในกรณีทีก่องทนุตา่งประเทศมวีนัหยดุท าการตอ่เนือ่งกนัตัง้แต ่2 วนัท าการขึน้ไป บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่  

ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจาก

วันที่บริษัทจัดการไดรั้บขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ รวมทัง้ จะด าเนินการประกาศมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ  

 

อย่างไรก็ด ีหากเกดิเหตุสดุวสิยัทีก่องต่างประเทศไม่สามารถค านวณราคาปิดได ้เชน่ เกดิภัยพบิัตทิางธรรมชาติ

อย่างรา้ยแรง ท าใหบ้รษัิทจัดการไม่ไดรั้บราคาของกองทนุตา่งประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของ

กองทนุ  

บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะหยดุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามกองตา่งประเทศโดยไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วันท า

การทีค่ านวณนัน้  
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มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 

 

การประกาศขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือ

อาจพจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็น

การเพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ีขอ้มูลไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยช่องทางอืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(2.5) ในกรณีทีมู่ลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด  

 

(2.6) ในการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใช ้

แหล่งขอ้มูลอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ทัง้นี้ การใช ้

ขอ้มลูดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  

(1.2) กรณีทีไ่ม่สามารถใชข้อ้มูล (1.1) ได ้จะใชข้อ้มูลจากระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลสูส่าธารณชนและ

สามารถใชอ้า้งองิได ้โดยความเห็นชอบของผูด้ผูลประโยชน ์ 

ในการใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บรษัิทจัดการจะใช ้

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศทีป่ระกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่

ค านวณ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อยา่งสม า่เสมอ  

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให ้

สอดคลอ้งตามหลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

3. การใชต้วัเลขทศนยิมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิม

ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลคา่

หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
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(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิม

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 

แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็น

ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิด  

 

4. ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติาม ขอ้ 2.  

(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รับค าสั่งซือ้หรือค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้นี ้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวมเนื่องจากมเีหตตุามทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตาม

ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) การค านวณมลูคา่และราคาตามขอ้ 2(2.1) ถงึ ขอ้ 2(2.2) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตตุามหลักเกณฑ์

ดงักลา่ว  

(ข) การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ 2(2.3) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตตุามหลักเกณฑด์งักลา่ว  

 

เงือ่นไขพเิศษ :  

1. ในกรณีทีว่ันท าการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดท าการในตา่งประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ ในการค านวณมูลคา่

ทรัพยส์นิสทุธ ิบรษัิทจัดการจะใชร้าคาหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิล่าสดุทีม่ใีนการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ ทัง้นี ้เวน้แตก่รณีทีบ่รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นร่วมกนัวา่ควรใชร้าคาอืน่ทีเ่หมาะสมกวา่  

 

2. บรษัิทจัดการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ หากมี

เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้ 

2.1 ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศทีก่องทนุไดล้งทนุปิดท าการซือ้ขาย หรอื  

2.2 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่

กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม หรอื  

2.3 มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก

จากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.4 ในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้

หยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มีเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคัญและส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์ส ินสุทธิไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล หรอืเป็นธรรม และเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

เมือ่ปรากฏเหตุตามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บรษัิทจัดการจะประกาศหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และ
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จัดใหม้ปีระกาศดังกลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และบรษัิท

จัดการจะรายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดงักลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุ

ใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

 

ทัง้นี้ ขณะทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บรษัิทจัดการอาจไม่ขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืบรษัิทจัดการอาจไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุอตัโนมัต ิหรอือาจหยดุรับค าสัง่ขายหรอืรับซือ้คนืดว้ยเชน่กนั  

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- ระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรอื  

- หนังสอืพมิพ ์และ/หรอื  

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคา

หน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะ

จัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคาหน่วย

ลงทนุไมถ่กูตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดงักลา่วไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการค านวณ

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่

วันทีพ่บราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคา

หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ย

ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่

ค านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่วภายในวันท าการถัด

จากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
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(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมูลคา่หรอืราคาหน่วย

ลงทนุ และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมูลคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ด ้

ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการ

ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนา

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

ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคานั้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูล

ผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (Understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิดงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน ซึง่มี

มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏวา่ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่

จะตอ้งลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลด

จ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู ่

แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนซึง่มมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของ

กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า

ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง

ของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  
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(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น จ านวนซึง่มี

มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอื จ่ายเงนิของกองทนุเปิด

เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็น

จ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง  

 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่า จ านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่ง ของราคาทีข่าดอยู่ หรอื

ลดจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่

แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีูลคา่ไม่ถงึ

หนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แต่

ถา้บคุคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการ

นับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการ

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

บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บริษัทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้

หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 

 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

 

ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุภัทร จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

 

ไมม่ ี
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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 อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบุคคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจัง

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  

 

18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 

 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

นทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีประมาณ 1 ปีนับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับแตว่นัทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีาร

จดัการ :  

19.1 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

เกนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ ตอ้งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผล

การนับมตนัิน้  

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคแรก หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวน

หน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ  

 

19.3 ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการหรอืวธิกีารจัดการ ไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิ

ตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตว่ันทีไ่ดม้ตใิหแ้กไ้ข และแจง้การ

แกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการ หรือวธิีการจัดการไปยัง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสอืพมิพ์

รายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ  

 

19.4 ในการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการดว้ยวิธีการขอมต ิบริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุทัง้หมดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ  

 

19.5 ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้  

 

19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการดว้ยวธิกีารขอมต ิหากไม่สามารถด าเนนิการตามมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้เนื่องจากขอ้จ ากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดได ้ 

 

19.7 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการหรือวธิกีารจัดการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด บรษัิทจัดการจะยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้รายละเอยีดโครงการทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิแลว้ และค ารับรอง

ของผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ขอความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถูกตอ้งตามทีก่ าหนดแลว้ ใหถ้อืวา่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้ 

 

19.8 บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุแลว้  
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19.9 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 

19.10 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย ทัง้นี้เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้/เรื่อง 

"การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย"  

 

หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิ่มเตมิ

โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ :  

20.1 การด ารงเงนิกองทนุของบรษัิทจัดการ  

ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกันภัยความรับผดิของ

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วย

ลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันที่

บรษัิทจัดการรูห้รืออาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทนุดังกลา่ว ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็นและ

สมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ

คดัเลอืกบรษัิทจัดการรายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้

จากการเปลีย่นบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ

ด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

20.2 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร

ของบคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีูลคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อให ้

กองทนุไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (Churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้กก่องทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

บรษัิทจัดการไมส่ามารถรับ Soft commission เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและโดย

วชิาชพีเป็นเรือ่งทีไ่มพ่งึกระท า เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ทีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืพนักงานของ

บรษัิทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏบิัตทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.3 การกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื  
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บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

(1) กูย้มืเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมีเหตุจ าเป็นตอ้งเพื่อบรหิารสภาพคล่องของ

กองทนุเป็นการชัว่คราว  

(2) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ ตอ้งไม่เกนิ

รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เวน้แตก่ารเกนิอัตราสว่นดังกลา่วมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืการ

ท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  

(3) คูส่ัญญาในการกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบันและไม่เป็นผูด้แูล

ผลประโยชนข์องกองทนุนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุดังกลา่วขา้งตน้ จะใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนด

โดยศนูซือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรอืบรษัิทหลักทรัพย ์เพื่อธุรกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) แลว้แต่กรณี หรือใช ้

สญัญามาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  

(5) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  

 

20.4 การท าความรูจ้ักตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due 

Diligence : CDD)  

บรษัิทจัดการและ/ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีบ่ริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มูล เอกสาร 

หลักฐาน เพิ่มเตมิจากผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับผู ้

ลงทนุตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรอืตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้กอ่น และหรือภายหลังการลงทุน

ในกองทุนไปแลว้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และ

ประเทศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรือเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิัต ิหรือการตคีวาม หรือการสั่งการของหน่วยงานผูม้ี

อ านาจ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know 

Your Client: KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทนุ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ของกองทนุมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับการรูจ้ักตัวตนของลกูคา้ (KYC) และการพสิจูน์ทราบลกูคา้ 

(CDD) ใหบ้รษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบิัตขิองกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บรษัิทจัดการและ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนินการ

ตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพื่อใชบ้รกิารใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูล

ลกูคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีห่น่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  

 

20.5 การน าสง่/ตอบรับ/เผยแพร่ ขอ้มูล ขา่วสาร รายงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการกองทนุ และ/หรอืจดหมายถงึผูถ้อื

หน่วยลงทนุ  

เนือ่งดว้ยกองทนุนีเ้ป็นกองทนุเปิดทีร่ะดมทนุจากนักลงทนุในประเทศ บรษัิทจัดการจงึอาจพจิารณาน าสง่/เผยแพร่

ขอ้มูล ขา่วสาร รายงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ และ/หรอืหนังสอืของบรษิทัจัดการตา่ง ๆ ส าหรับผูล้งทนุ/ผู ้

ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุสถานที่ต ิดต่อในประเทศ ทั ้งนี้ไม่ รวมถึงผูล้งทุน/ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่

นอกเหนือจากระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อใหม่เป็นสถานที่

ตดิต่อในต่างประเทศ เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ เพื่อความอ านวยความสะดวก เพื่อลด

ระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยการน าสง่ และ/หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ใดในลกัษณะท านองเดยีวกันนี้ อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวน

สทิธใินการปรับเปลีย่น/แกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกับรูปแบบ วธิกีารน าสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจจัดใหม้รีูปแบบการตอบรับ
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ขอ้มลูอืน่ๆ (ถา้ม)ี เชน่ ผา่นระบบอเิล็คทรอนคิตา่ง ๆ เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดย

ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการไดค้ านึงถงึประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็น

ส าคญั  

อนึ่ง ในการน าสง่จดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืลงทนุ อาท ิกรณีแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการ

กองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

และ/หรอืประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

20.6 เกณฑม์าตรฐานหรอืตวัชีว้ดั (Benchmark) ในการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุ:  

ดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ซึง่ดัชนี MSCI ACWI All Cap Net Total Return 

Index เป็นตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานใหเ้หมาะสมกับนโยบายการลงทุนของ

กองทนุ และเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ หรอืหน่วยงาน

ทีก่ ากบัดแูลบรษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 90 

วนั กอ่นมกีารเปลีย่นแปลง เวน้แตก่ารเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานนั้นเกดิจากเหตสุดุวสิยั หรอืเหตปัุจจัยภายนอก

อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ หรือเกดิจากกฎ ระเบยีบ ประกาศทีเ่ปลีย่นแปลงโดยหน่วยงานที่

ก ากับดแูลบรษัิทจัดการ ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยจะประกาศผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานทีต่ดิต่อของตัวแทน

สนับสนุนการขายหรอืซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ  

 

20.7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

 

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

ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบัน

การเงนิทีไ่ม่ใชส่ญัชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงาน

ขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติิ

บคุคล สญัชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิด

หรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้ังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายที่

มขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ว

วา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกิันและบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพื่อ

หาความสมัพันธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท า

เอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
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ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบที่

ส าคญัในสองกรณี คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย

ทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึ

เงนิฝากและเงนิลงทนุกบัสถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ 

FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ) มหีนา้ทีด่ าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 

และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือ

ระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่อาจท าให ้

กองทนุรวมไม่สามารถด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทนุไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ

ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์

และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติาม

ภาระผกูพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม 

(ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบิัตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุน

การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดงันี ้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ที่

อยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดรั้บ เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับ

หน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลที่

เคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ

กฎหมายดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผู ้

ถอืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็น
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และความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/

หรอืไดด้ าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี 

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมูลคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้ง

ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และ

กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่ว

แลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิัตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามทีบ่ริษัทจัดการไดส้งวน

สทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจน าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้ง

ขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

20.8 ขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked Life 

Policy)   

บรษัิทประกนัชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) 

 

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทุนไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิต่อกับบรษัิทประกันชวีติ หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ประกันชวีติที่

บรษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิัตทิี่

แตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนจงึควรศกึษา

รายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นตดัสนิใจ  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิการใหบ้ริการที่เกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุน (Unit-

Linked Life Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุ

รวมและถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงแลว้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุผู ้

ลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติ  หรอื

ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติม ีดงันี ้
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(1) มูลคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มูลคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บญัชขีัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่:  

เนือ่งจากแบบประกนัชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกัน  ทีผู่ล้งทนุสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรม์

ประกันได ้เช่น  การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสั่งซือ้หน่วยลงทุน เลอืกสัดสว่นการลงทุนแต่ละกองทุน     

การขอสับเปลีย่นกองทุนระหว่างสัญญา  ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทุนนี้มคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม์

ประกันชีว ิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติจึงมี

ขอ้ก าหนดในเรือ่งมูลคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มูลคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่

ของการสัง่ขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซึง่อาจ

แตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนสามารถ

ศกึษาขอ้ก าหนดดังกล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายทีจ่ัดท าโดย

บรษัิทประกนัชวีติ 

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ 

หรือตัวแทนหรือนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด 

โดยสามารถช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกัน

กับธนาคารทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืวธิอีืน่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนด

มลูคา่ขัน้ต า่ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารช าระ

เงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทุนไดรั้บจากบรษัิทประกัน

ชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ

กองทุน โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบริษัท

ประกันชวีติแลว้  และเมือ่รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนเสร็จสิน้สมบรูณ์แลว้  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพกิ

ถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ในกรณี

ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกนัชวีติอาจปฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุ หากพบวา่ค าสั่งดังกลา่วหรอืผูล้งทุนเป็นบคุคลทีอ่าจเขา้ขา่ยลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ 

หรอืการกอ่การรา้ย ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทนุเขา้เงือ่นไข

เป็นบคุคลทีบ่รษัิทประกนัชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกนั 

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุน

ผ่านบรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงือ่นไขใน

การขายคนืหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน

เพิ่มเตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษัท

ประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทุน และค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลสมบูรณ์เมือ่บริษัทจัดการไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น  และเมือ่รายการสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุนัน้เสร็จสิน้สมบรูณ์แลว้    ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถขอเพกิถอนค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดไ้ม่วา่

กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 
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ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุ

หรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ระบจุ านวนขัน้ต ่า ตามเงือ่นไขที่

ระบุไวใ้นกรมธรรม์ ส าหรับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับบริษัทประกันชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้ง

ช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติภายใน 5 วันท าการ

นับแตว่นัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ

วนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาด

ทนุ และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็น

อย่างอืน่ได ้ โดยมวีธิกีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชวีติควบการลงทนุ 

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจ าทุก

เดอืนเพือ่น าคา่ขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระคา่การประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนียมในการ

บรหิารกรมธรรม ์หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใด ตามอัตราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มูลคา่ในการขายคนือาจต า่กวา่มูลค่า

ขัน้ต ่าทีก่ าหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกล่าวและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุน

สามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กบ่รษัิทประกัน

ชวีติ และบริษัทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยืนยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรือ

เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรับรอง

สทิธใินหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง 

 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทนุผ่านบรษัิท

ประกันชวีิต ตามจ านวนขัน้ต ่าจ านวนเงินคงเหลือขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสั่งตาม

แบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดย

ตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิท

ประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอกี

กองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และเอกสาร
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การเสนอขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง 

ซึง่ไดห้ักคา่ธรรมเนยีมการขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอื

ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

ทัง้นี้ การด าเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกันชวีติ  ม ี3 รูปแบบสรุปได ้

ดงันี ้

(1) การสับเปลีย่นกองทุน คอื การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุน

เปิดปลายทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 

(2) การสบัเปลีย่นกองทนุอตัโนมัต ิคอื การสบัเปลีย่นกองทนุเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบใุหม้ี

การขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรอืหลาย

กองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสบัเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามค าสัง่ในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด ใหม้สีดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค์ ทัง้นี้ รูปแบบ 

และเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการ

เสนอขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแห่ง ซึง่

จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทนุทีซ่ือ้

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุแลว้ 

 

บรษัิทประกนัชวีติอาจระงับการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน

ตน้ทางต า่กวา่จ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนดในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 

บรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท า

การ นับแตว่ันทีไ่ดด้ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ส าหรับกรณีการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิและการปรับสดัสว่นลงทนุอตัโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับ

ค าสั่งครัง้แรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด 

ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิท

ประกนัชวีติก าหนด 

 

(6) การจัดสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ: 

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บรษัิท

จัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ หรอืบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรอืเอกสารอืน่ดังกลา่วบนเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการเพื่อใหบ้ริษัทประกันชวีติเขา้ถงึขอ้มูลนั้นได ้  และบริษัทประกันชวีติจะด าเนินการจัดสง่ใหแ้ก่ผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุตอ่ไป 

 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ บรษัิทประกันชวีติ

จะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกลา่วตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด หรอืรอ้งขอ

รายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกนัชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง 

 

(7) สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนปกตทิี่

ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติก าหนด 

ดงันี ้

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด

ทัง้ส ิน้ 

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกนั 

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการขาย

หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติ

จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของ

บรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บขอ้มูล

กองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแห่งทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติที่

เสนอขายโดยบรษัิทประกนัชวีตินัน้ 

(7.8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลข

ประจ าตวัของฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วย

ลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืต่อ

การตัดสนิใจในการลงทุน เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบ

กองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนที่

ฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

เป็นตน้ 

(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด 

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วย

ลงทนุเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบิัตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) ส านักงาน ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอืน่ 

 

(8) คา่ธรรมเนยีมทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ:  
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คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไมม่ ี 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไมม่ ี

 

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรือกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบ

กรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ หรือเผยแพร่บน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบตอ่ไป 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้ริการสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิท

จัดการส าหรับบรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ ส าหรับธุรกจิกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกันชวีตินัน้  (ตาม

ค าจ ากัดความตามในหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกล่าว  บรษัิทจัดการจะแจง้และ/

หรือประกาศใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ

ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

 

21. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่

ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์น

กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

โดยผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การ

ลงนามในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดใน

โครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเตมิตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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สว่นที ่2 ขอ้ผกูพนั 

 

ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดภทัร โกลบอล นวิ เพอรส์เปกทฟี 

กบั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ภทัร จ ากดั 

 

1. บรษิทัจดัการ :  

 

ชือ่  : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุภัทร จ ากดั  

ทีอ่ยู ่ :  ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

  เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

  โทรศพัท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

1.1 การบรหิารกองทนุ   

(1) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ถา้มี) ในกจิการทีก่องทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพื่อ

 รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(2) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุตอ่

 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ

 ประชาชนครัง้แรก   

(3)  จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด   

(4)  น าเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ซือ้ ขาย สั่งโอน เปลีย่นแปลง เพิ่มเตมิ 

 หลกัทรัพยท์ีล่งทนุไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยลงทนุภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมายและ

 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการที่

 ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(5)  ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

 ก าหนด   

(6)  ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวัน

 ท าการถัดจากวนัท าการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ แลว้แตก่รณี   

(7)  สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ

 โครงการหรอืวธิกีารจัดการกองทนุตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมติ

 ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิจีัดการ”   

 

1.2  การรับ และการจา่ยเงนิของกองทนุ   

(1)  จัดใหม้กีารรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงนิตอบแทนอืน่ใดจาก/และใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

 ลงทนุและกองทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้
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 ชวนสว่น โครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน"  

(2)  ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุและคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น

 โครงการ ขอ้ 15.2 เรือ่ง “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม"   

 

1.3  การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทนุ   

(1)  จัดใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 เรือ่ง “คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม” รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์

 ของกองทนุและแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทน ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์

 ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน ขอ้ 2 เรือ่ง “ผูด้แูลผลประโยชน”์   

(2)  แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการ ทีค่ณะกรรมการ 

 ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(3)  จัดใหม้ีผูส้อบบัญชขีองกองทุนซึง่มีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง “การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทนุ” โดยอนุโลม   

(4)  จัดใหม้ผีูช้ าระบัญชกีองทนุเมือ่มกีารเลกิกองทนุ ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่

 คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด   

(5)  แต่งตัง้ทีป่รึกษาหรือคณะบุคคลขึน้เพื่อท าหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาโครงการ เช่น ทีป่รึกษาการลงทุน 

 โดยจะเสยีคา่ตอบแทนหรอืไมก็่ได ้  

(6)  แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรซึง่มคีณุสมบัตเิป็นไปตามทีส่ านักงาน

 คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   

 

1.4  การด าเนนิการอืน่ๆ   

 (1)  บรษัิทจัดการมอี านาจฟ้องรอ้งหรือแกต้่างในคดแีพ่งและ/หรือคดอีาญา รวมถงึการแต่งตัง้ตัวแทน

  เพือ่กระท าการใด ๆ แทนกองทนุ   

 (2)  จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์  

 (3)  จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน 

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 (4)  จัดท าบญัชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวอ้ย่างถกูตอ้งและครบถว้น   

 (5)  จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอืน่เพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แล

  ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการ   

 (6)  จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้

  วนัท าการนัน้   

 (7)  จัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยแ์ละ/หรือทีม่มีูลค่า

  เกนิอัตราส่วนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด วันทีห่ลักทรัพย์มีมูลค่าเกนิอัตราส่วนที่

  ก าหนดพรอ้มทัง้สาเหต ุโดยแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการ 

  นับแตว่นัถัดจากวนัทีห่ลกัทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นิอืน่นัน้มมีูลคา่เกนิอัตราทีก่ าหนด เวน้แตเ่ป็นกรณี

  ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอืน่   

  ทัง้นี ้การจัดท ารายงานดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ

  ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดโดยไม่ไดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิหรือเป็น
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  กรณีทีไ่ดรั้บยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 (8)  จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุทัง้รอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่ว

  ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีช ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  ภายใน 3 เดอืน นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัสิน้ปีบัญช ีโดยแสดงขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามทีป่ระกาศ 

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

  ทัง้นี้ หากบรษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ (9) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่ง

  รายงาน เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุรวมของรอบปีบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปี

  บญัช ี  

 (9)  จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุ

  ของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อื

  หน่วยลงทุน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้รอบ

  ระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว โดยแสดงขอ้มูลอย่างนอ้ยตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  

  ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตาม (8) ตามรอบปีบัญช ีใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บ

  ยกเวน้ไมต่อ้งจัดท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรับปีบญัชนัีน้   

 (10)  จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุตาม (8) และ (9) ไว ้ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิท

  จัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพื่อใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุน

  สามารถตรวจดแูละจัดสง่ส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ   

 (11)  จัดท าหนังสอืชีช้วนใหม่เมือ่ส ิน้รอบปีบัญชขีองแต่ละรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุ ณ 

  วันสิน้ปีบัญช ีและสง่ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิน้ปีบัญชนัีน้ 

 (12)  จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญพรอ้มใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและจัดใหม้ี

  หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิต่อของ

  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   

 (13)  แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วันท าการ

  สดุทา้ยของเดอืน และจัดส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดอืน ทัง้นี้ภายในวันที ่20 

  ของเดอืนถัดไป   

 (14)  แจง้การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ซึง่เป็นกรณีอืน่นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้น

  หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการ

  จัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิจีัดการ” แกส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหท้ราบ ภายใน 5 วันท าการ 

  นับแตว่นัทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมินัน้   

 (15)  ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูท้ี่

  สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรือมีเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบอย่างมี

  นัยส าคญัตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุ หรอืตอ่การ 

  เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม   

 (16)  กระท าการอืน่ใดเพื่อใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือ

  หน่วยลงทนุ   

 (17)  เพื่อใหก้ารถอืหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะด าเนินการตาม

  หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  
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  (ก)  จัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดไม่เกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

   ลงทุน และดูแลใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกนิขอ้จ ากัด

   ดงักลา่วดว้ย   

  (ข)  ในกรณีทีม่บีคุคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อื

   หน่วยลงทนุทราบถงึขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   ปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หากมกีารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกันใด

   เกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

  (ค)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในแต่ละ

   กองทนุรวมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการ

   ขายและรับซือ้คนืตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมือ่พบการถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่

   เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

 (18) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

  ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอืน่ บริษัทจัดการจะปฏบิัตติาม

  หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

  (1)  กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุทีเ่กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิใหบ้รษัิท

   จัดการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้  

   (ก)  รายงานตอ่ส านักงานภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอืควรรูถ้งึ

    ขอ้เท็จจรงิดงักลา่ว   

   (ข)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเมือ่มีการถือหน่วย

    ลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดใหผู้ ้

    ลงทนุทราบในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยจะเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วภายใน 5 วันท า

    การนับแต่วันทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนครัง้แรกของ

    บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดและตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดังกลา่วใหเ้ป็นปัจจุบัน

    ทกุเดอืน   

    ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหน้ายทะเบยีนแจง้ใหบ้ริษัทจัดการ

    ทราบหากมีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวดว้ย 

   (ค)  แกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดใหเ้ป็นไป

    ตามขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน (เชน่ เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ) ภายใน 2 

    เดือน นับแต่วันที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนั้นถือ

    หน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามขอ้จ ากัดดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมทีก่ าหนดเวลา

    ซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้ห่างกันนานกวา่ 2 เดอืน ใหด้ าเนนิการแกไ้ขภายใน

    วนัสดุทา้ยของก าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถัดไป   

  (2)  กรณีการเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนโดยไม่ไดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ

   หรือเป็นกรณีทีไ่ดรั้บยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหบ้ริษัท

   จัดการเปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตาม

   หลกัเกณฑใ์นขอ้  1.4. “การด าเนนิการอืน่ๆ” (18) (1) (ข)   

 (19)  ในกรณีทีม่บีคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

  บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหบ้คุคลทีม่ชี ือ่เป็นเจา้ของบัญชนัีน้ด าเนินการตามขอ้ก าหนด
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  ในขอ้ผูกพันในสว่นทีเ่กีย่วกับการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหลักเกณฑเ์กีย่วกับการ

  ด าเนนิการเมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดตาม (17) (ก) และ (ค) และ (18) (1) (ก) และ (ค) 

  โดยอนุโลม ทัง้นี้ การรายงานเกีย่วกับการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุตาม (18) 

  (1) (ก) ใหบุ้คคลทีม่ีช ือ่เป็นเจา้ของบัญชดีังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการแทนการรายงานต่อ

  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 (20)  ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 22 เรือ่ง “การเลกิกองทนุ

  รวม”  

  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ทีป่ฏบิัตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่ง

ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่าบรษัิท

จัดการกองทนุไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตามพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวม

รายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 90 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์: 0-2724-4000  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

2.1  สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์  

 (1)  ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.2 เรือ่ง  

  “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม” และในสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์

  

 (2)  บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความ

  เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 

2.2  หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์   

 (1)  ดูแล รับฝาก เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุน และรับเงนิต่างๆ ทีก่องทุนจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้

  และด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิปันผล ดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิได ้

  จากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลักทรัพย ์เงนิอืน่ใดของกองทนุ และน าเขา้ในบัญชเีงนิฝาก และ/หรอื
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  บญัชทีรัพยส์นิของกองทนุ   

 (2)  จัดใหม้กีารรับมอบ สง่มอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย และโอนหลักทรัพยต์่างๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของ

  กองทนุ ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยด์ังกลา่ว ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษัิท

  จัดการเมือ่เห็นวา่หลกัฐานครบถว้นและถกูตอ้งแลว้   

 (3)  จ่ายหรือโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสั่งของบรษัิท

  จัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหนา้ตามระยะเวลาอันสมควร 

 (4)  แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหลักทรัพย ์การ

  รับเงนิปันผลและ/หรอืดอกเบีย้ การจองซือ้หลักทรัพย ์การเปลีย่นแปลงมูลคา่หลักทรัพย ์และการ

  เปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การถอืครองหลักทรัพยข์องกองทนุทันททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดรั้บแจง้

  เป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย ์

 (5)  แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิด

  โอนหรือก าลังอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชือ่ของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถ้ือ

  หลกัทรัพยก์ารรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ   

 (6)  จัดท ารายงานและบญัชดีงัตอ่ไปนีเ้พือ่สง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ   

  ก)  รายงานผลการด าเนนิงานซึง่เป็นไปตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหน่าย

   หลกัทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ   

  ข)  จัดท าบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพยส์นิของกองทุนทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับฝากไว ้

  ค)  จัดท าบญัชแีสดงการรับและจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ   

  ง)  จัดท ารายงานเกีย่วกับกระแสเงนิสด และรายละเอยีดเกีย่วกับการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ 

   มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ   

 (7)  รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคา รับ

  ซือ้คนื ราคาขายหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

  สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

  ซึง่บรษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองเมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้   

 (8)  ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนตามราคาที่

  เป็นธรรม ในกรณีทีว่ธิีการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิตามปกตทิ าใหมู้ลค่าทรัพย์สนิไม่เหมาะสมกับ

  สภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศ

  คณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 (9)  ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ การช าระ

  คา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืตามค าสั่งซือ้ ค าสั่ง

  ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามทีก่ าหนด

  ไวใ้นโครงการจัดการ และด าเนนิการแจง้การเลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท า

  รายงานแสดงเหตุผลในเรื่องก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ 

  ก.ล.ต. ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการ   

 (10)  ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่ตามหลักเกณฑแ์ละ

  วธิกีารทีก่ าหนดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร

  จัดการกองทนุ และประกาศอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง   

 (11)  ใหค้วามเห็นเกีย่วกบัการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการประกอบกบัขอ้มูลอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้
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  จัดหาในการจัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชแีละทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ 

  และสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 60 วันนับแตว่ันสิน้ปีบัญชนัีน้ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันสิน้รอบ

  ระยะเวลา 6 เดอืนดงักลา่ว แลว้แตก่รณี   

 (12)  ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการภายใตม้าตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน 

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีอ่อกตามพระราชบญัญัตดิงักลา่วโดยเคร่งครัด   

  หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามใหแ้จง้บริษัทจัดการโดยทันท ีในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกระท าการ 

  หรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบิัตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 

  ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ารายงานเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วโดยละเอยีดและสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

  ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดงักลา่ว   

 (13)  ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ที ่หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน

  ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ เพื่อ

  ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง ส่วนค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดีใหเ้รียกรอ้งจาก

  ทรัพยส์นิของกองทนุ   

 (14)  ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทนุรวม หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สดุลงเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีน

  เลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยัีงไม่ส ิน้สดุ 

  ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีต่า่งๆ ดงันี้   

  ก)  รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ   

  ข)  ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

   และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการ

   ตามมาตราดงักลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

   โดยไมช่กัชา้   

 (15)  ใหค้วามเห็นชอบเกีย่วกับค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนซึง่เป็นค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กดิขึน้จากการ

  ด าเนนิการเพือ่ผลประโยชนข์องโครงการจัดการ   

 (16)  รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ตขิองผูถ้อื

  หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

  โครงการ  

 

ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ

รวมและตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็น

เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ใน

หนังสอืเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่นแปลง

ผูด้แูลผลประโยชน ์  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้

ปวงได ้  
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ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทน

ในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ ือ

หน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักลา่วมไิดแ้สดงการคดัคา้น  

 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให ้

ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ภายใตเ้งื่อนไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ ทัง้นี ้

บรษัิทจัดการจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น   

(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แล

 ผลประโยชนใ์หบ้อกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วัน 

  

(2)  ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิัตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีไ่ด ้

 ตกลงไวซ้ึง่เป็นสาระส าคัญของสัญญานี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลกิสัญญาไดโ้ดยการบอกกล่าว

 ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

(3)  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรือมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

 ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

 กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ข

 เปลี่ยนแปลงสัญญาใหส้อดคลอ้งกับประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ และขอ้บังคับดังกล่าวได ้เนื่องจากการ

 เปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลเป็นการเพิม่ ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะ

 รับหนา้ทีด่ังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวให ้

 บรษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั   

(4)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิจากจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวน

 หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์   

(5)  ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มูลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มูลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับ

 กองทนุไปเปิดเผยหรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุ หรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่

 ผูดู้แลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยการบอกเลกิ

 สญัญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั   

(6)  ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

 “คณุสมบตัผิูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม” บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ข

 ใหถู้กตอ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการทราบถงึการขาดคุณสมบัตดิังกล่าว ในกรณีที่ผูดู้แล

 ผลประโยชน์ไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหบ้รษัิทจัดการแจง้การแกไ้ขดังกลา่วให ้

 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ หากผูดู้แล

 ผลประโยชนม์ไิดแ้กไ้ขให ้ ถูกตอ้งภายในเวลาที่ก าหนดบริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว

 ผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตว่ันครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมือ่
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 ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทน

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิโดยพลนั  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจ

บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :  

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

ทีอ่ยู ่  : 90 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   

โทรศพัท ์ : 0-2724-4000   

 

และ/หรอืบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืหน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

อนุญาต และ/หรือศูนยรั์บฝากต่างประเทศ และ/หรือผูรั้บฝากทรัพยส์นิหลักทรัพยต์่างประเทศ รวมถงึระบบอืน่ใดที่

บรษัิทจัดการและ/หรอืผูด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ   

 

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่  : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่  : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่ : บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์: 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345 

  

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบ

บญัชใีนตลาดทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีรั่บรอง

ทัว่ไป 

 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่   : บรษัิท หลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู ่  : ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

    เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศพัท ์ : 0-2305-9800  

โทรสาร   : 0-2305-9803-4  
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หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ : - 

ทีอ่ยู ่: - 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ : -ไมม่-ี 

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่  : ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู ่ : เลขที ่500 ชัน้ 11 อาคารอมัรนิทรท์าวเวอร ์ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั    

กรุงเทพมหานคร  10330   

โทรศพัท ์:  Contact Center 0-2165-5555 

 

ชือ่ :  ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่1 อาคารควิเฮา้สล์มุพนิ ีถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์:  0-2359-0000 ตอ่ 4708 , 0-2359-0065   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร  10330 

โทรศพัท ์:  0-2217-8888   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่550 อาคาร ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั มหาชน ส านักเพลนิจติ ชัน้ 5 ถนนเพลนิจติ   

  แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์:  0-2659-7000, 0-2659-7384 

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่173 อาคารเอเซยี เชน็เตอร ์ชัน้ 11 ถนน สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท ์:  0-2658-8888 ตอ่ 8951, 8954, 8956  

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่287 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์:  0-2695-5007, 0-2673-5203 
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ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร ์ชัน้ 9  ถนนพระราม 1  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์:  0-2657-7171-5   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

10330 

โทรศพัท ์:  0-2627-3100 ตอ่ 1409, 1413   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั  

  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์:  0-2658-9000, 0-2646-4520, 0-2646-4522   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากัด 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่48/21 อาคารทสิโก ้ทาวเวอร ์ชัน้ 12 A ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร  10500 

โทรศพัท ์:  0-2697-3800, 0-2697-3878     

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่849 อาคารวรวัฒน ์ชัน้ 11 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์:  0-2635-1700 ตอ่ 794   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร ทาวเวอร ์เอ ชัน้ 6 ถนนรัชดาภเิษก เขตหว้ยขวาง

  กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์:  0-2305-9407, 0-2305-9495   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์:  0-2680-1111, 0-2680-1234, 0-2680-1383   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่942/81 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชัน้ที ่2 ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก 

  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์:  0-2660-6677   
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ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

  10330 

โทรศพัท ์:  0-2650-9842, 0-2659-8222   

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่540  อาคารเมอรค์วิรี ่ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

10330 

โทรศพัท ์:  0-2658-5800 ตอ่ 808, 809     

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่63 อาคารแอทธนิ ีทาวเวอร ์ชัน้ที ่17 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

  10330 

โทรศพัท ์:  0-2659-3369, 0-2659-3370      

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17  ถนนสาธรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

  กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์:  02-638-5000, 02-287-6000     

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่319 อาคารจัตรัุสจามจรุ ีชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

10330  

โทรศพัท ์:  0-2684-8888 

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากัด 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่19 อาคาร 3 ชัน้ 20-21,101 อาคาร RCP ชัน้ G ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่ ถนนรัชดาภเิษก   

  แขวงจตจุัก เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท ์:  0-2949-1000, 0-2949-1126-28   

 

ชือ่ :  บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้1 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์:  0-2648-3600, 0-2648-3500 

 

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากัด 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่540  อาคารเมอรค์วิรี ่ชัน้ 7  ถนนเพลนิจติ  แขวงลมุพนิ ี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  

10330 

โทรศพัท ์:  0-2680-5000 
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ชือ่ :  บรษัิท หลักทรัพยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:   เลขที ่132 อาคารสนิธร 1 ชัน้ 2 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์:  0-2205-7000 

 

ชือ่ :       บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากัด 

ทีอ่ยู ่:     เลขที ่255 – 257 อาคารฮั่วเซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสมัพันธวงศ ์เขตสมัพันธวงศ ์

  กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศพัท ์: 0-2223-2288 

 

ชือ่ :      บรษัิทหลักทรัพยอ์ารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:     เลขที ่98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก 

  กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์:  0-2862-9999 

 

ชือ่ :       บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 

ทีอ่ยู ่:     เลขที ่383 อาคารชนิพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

  10600 

โทรศพัท ์:  0-2862-9999 

 

ชือ่ :      บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ อนิฟินติ ิจ ากดั 

ทีอ่ยู่ :     เลขที ่56 อาคารญาดา หอ้ง 509 ชัน้ที ่5 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์:  0-2238-3988 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

6.1  สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   

(1)  ไดรั้บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่นหน่วย

 ลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไป

 ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจาก

 กองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”   

(2)  บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา

 แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

6.2  หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   

(1)  แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งขายคนื

 หน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการขาย   

(2)  รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และช าระ

 ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการ  
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(3)  ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรือการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีจั่ดท าขึน้ระหว่าง

 บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   

(4)  ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสัง่ซือ้ 

 ใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามที่

 บรษัิทจัดการก าหนด   

(5)  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบค าขอเปิดบญัชกีองทนุใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น   

(6)  ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย หรือรับ

 ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ ผูส้นับสนุนการขาย

 หรอืรับซือ้คนื รวมถงึตามหลักเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื หน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง

 ก าหนด   

 

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

ชือ่ :  - 

ทีอ่ยู ่:  - 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  - 

 

8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูดู้แลสภาพคลอ่ง) 

:  

ชือ่ :  - 

ทีอ่ยู ่:  - 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  - 

 

9. ทีป่รกึษา :  

 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  - 

ชือ่ :  - 

ทีอ่ยู ่:  - 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :   - 

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแตง่ตัง้ทีป่รกึษาการลงทนุในภายหลัง โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ 

และไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษาการลงทนุดังกลา่วจะตอ้งมคีณุสมบัตติามประกาศหรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป ทัง้นี้ ทีป่รกึษา

การลงทุนจะไม่มอี านาจตัดสนิใจในการจัดการกองทุนไม่วา่จะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพยห์รือการจัดการดา้นอืน่ใดก็

ตาม 

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  - 
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  - 

 

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้หรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงคณะบุคคลเพื่อเป็นคณะทีป่รกึษากองทุน ทัง้นี้ ผูถ้ ือ

หน่วยลงทนุสามารถเสนอใหแ้ตง่ตัง้ตัวแทนผูท้รงคณุวฒุซิึง่สามารถใหค้ าปรกึษาในภาพรวมทางเศรษฐกจิแกก่องทุน

รวมเขา้ร่วมเป็นคณะทีป่รกึษากองทนุได ้เพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่

ผูถ้อืหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตามคณะทีป่รกึษากองทุนทีบ่รษัิทจัดการจะแต่งตัง้ขึน้ดังกล่าวจะไม่มอี านาจควบคุมการ

ด าเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด และคณะทีป่รกึษากองทุนจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนใดๆ จากกองทุนในการ

ปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว 

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

 

ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  - 

ทีอ่ยู ่:  - 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) : - 

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

ไมม่ ี 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

 

13.1.  สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน

 หนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 7 เรือ่ง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” 

 

 

13.2.  สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

กองทนุไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล 

 

13.3.  สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบิัตติาม

 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อย่างไรก็ด ีบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจ

 ปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีทีก่ารโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะสง่ผลใหก้องทนุรวมมผีูถ้อืหน่วยลงทนุ

 นอ้ยกวา่ 35 ราย หรอืนอ้ยกวา่จ านวนทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้การโอน

 หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่

 ในสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดังกลา่วและ

 บรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

 

 

13.4.  ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะไม่โอนหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชน์ของพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่

ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิีถิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบุคคล

ดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการจงึขอสงวน

สทิธใินการทีจ่ะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 

  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้   

(1)  โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

(2)  โอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย   

(3)  โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้  

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:   

(1)  ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือ

 ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทุนไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่มีบัญชี

 กองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วน

 โครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ในสว่นของ “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะ

 สามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่รั้บโอนได ้  

(2)  ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 

 15.3 เรือ่ง “คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"   

(3)  หลังจากที่ไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือ

 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี   

(4)  ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทุนคนื

 ใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพื่อท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) 

 หากผูรั้บโอนตอ้งการไดใ้บหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้น

 หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรือ่ง “การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน” 

 ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ

 ใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับแตว่ันขอโอนหน่วยลงทนุ โดยค าขอโอน

 หน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะใชส้ทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน
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 ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรือ่ง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อื

 หน่วยลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้   

 

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถอืเป็นการ

แกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเป็นส าคญั   

 

13.5.  สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษัิทจัดการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้

 ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 19 เรือ่ง 

 "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวธิกีารจัดการ" และ

 ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพันขอ้ 19 เรื่อง “หลักเกณฑแ์ละวธิีการในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วย

 ลงทนุ”   

 

 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่

 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นที่

 เกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 

13.6.  สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระ

 บญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพันขอ้ 23 เรือ่ง "การช าระบญัชเีมือ่

 เลกิกองทนุ" 

 

13.7.  สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

 (1)  สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:   

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ

  ออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ทัง้นี้ นายทะเบยีน

  หน่วยลงทนุจะรับจดทะเบยีนจ าน าใหแ้กผู่รั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้  

 

  การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :   

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทนุไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมา

  ยืน่พรอ้มกรอกค าขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ ่

  หรอืส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่น าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุออก

  ใบหน่วย ลงทนุเพื่อใชใ้นการจ าน า ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการระงับการท ารายการซือ้

  ขายหน่วยลงทนุจนกวา่จะมกีารจดแจง้ถอนการจ าน าตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

  โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนียมในการจัดพมิพ์ใบหน่วยลงทนุในอัตราฉบับละไม่

  เกนิ 50 บาท บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทนุโดยไม่ถอืเป็น
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  การแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะค านึงถงึประโยชน์ของกองทุน

  และผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

 

(2)  สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ :   

  ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธิไดรั้บช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน่แทน

  จ านวนเงนิไดใ้นกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้

  ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 9 เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

  ดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”   

 

(3)  สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน 

ตอ้งกรอกในแบบฟอร์มค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้ก่บรษัิทจัดการ หรือนายทะเบยีน

เพือ่แกไ้ขขอ้มลูโดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบียนด าเนนิการ

แกไ้ขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยต่อไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอรม์ค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย   

 

 

13.8.  อืน่ ๆ :  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

(1)  บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วย

 ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

(2)  ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิท

 จัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

 ทัง้หมด ของกองทนุรวม  

 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไม่เกนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ครบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ใน

ทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดย

ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้ม่เกนิไป

กว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดรั้บ

ประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วย

ลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :  
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14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

 

14.2.  เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1)  บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้

 หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก เพื่อเป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงนิ

 ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอื

 รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 15 วันท าการนับแตว่ันสิน้สดุ

 ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก   

 

 กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการ

 หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะด าเนินการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ ือ

 หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ นับแตว่นัท าการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้   

 

2)  หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้ง

 ขอ้ผดิพลาดภายในระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการ

 จะถอืวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง   

 

3)  บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุอาจจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ใหก้ับผูถ้อื

 หน่วยลงทนุไดใ้นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดงันี้   

 (ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงาน

  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

 (ข)  ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น

  โครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ใน

  หัวขอ้ 15.3.5. “คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”   

 (ค)  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วย

  ลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในค าขอให ้

  ออกใบหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในค าขอให ้

  ออกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนาย

  ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย

  ลงทุนส าหรับจ านวนเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั้น 

 (ง)  ใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ความตามที่

  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ซึง่จะระบชุือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยในใบหน่วยลงทนุ

  จะตอ้งมีลายมือชือ่กรรมการผูม้ีอ านาจผูกพันบริษัทจัดการ และประทับตราส าคัญหรือ
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  ลายมือชือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใชเ้ครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตามที่

  กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้  

 (จ)  หากผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนตอ้งการจะขายคืนหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าว

  จะตอ้งน าใบหน่วยลงทนุมาใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่โอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบ

  ไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจงึจะท าใหก้ารขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้นมีผลได ้

  

4)  ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

 มีระบบหรือสามารถบันทึกรายการซื้อขายในสมุดบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนได ้โดยผูถ้ือ

 หน่วยที่ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นค าขอใหอ้อกสมุดบัญชี

 แสดงสทิธิในหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ 

 ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน" ในหัวขอ้ 15.3.5. 

 “คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ”   

  (ก)  บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วย

   ลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน  

  (ข)  บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

   หน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือ

   หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานเพือ่ยนืยันการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอื 

   สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

  (ค)  ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

   ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีใ่นการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมา

   บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุน

   การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิท

   จัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้หรอืขาย

   คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ   

  (ง)  ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุนมาบันทกึ

   รายการใหเ้ป็นปัจจบุนั ใหถ้อืเอารายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็น

   รายการทีถ่กูตอ้ง   

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :   

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรอืวธิกีารอืน่ใดเพือ่แสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุ เพือ่เป็นหลกัฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มูลการท าธุรกรรมการ

ลงทนุอืน่ใด (ถา้ม)ี รวมถงึระยะเวลาการสง่มอบเอกสารหรอืวธิกีารตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ

ในอนาคตได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ ในการด าเนนิการเกีย่วกับเรือ่งดังกลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั รวมถงึเพือ่อ านวยความสะดวก และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ   
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บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ไมม่ ี

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนจะไม่

สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกันเพื่อกองทุน

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารจัดการกองทนุ   

 

16.1  กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

 16.1.1  เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่

  ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้ง

  เป็นศนูย ์เป็นผูม้ีสทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ เวน้แต่บรษัิทจัดการได ้

  ด าเนนิการตามหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผูกพัน ขอ้ 16.3 กอ่นแลว้   

 16.1.2  กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดป้ฏบิัตติามขอ้ 16.1.1 หรอืขอ้ 16.3 บรษัิทจัดการจะไม่น าทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก

  การรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ และเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้มารวมค านวณ

  มูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่

  สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วย

  ลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิ

  ดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บ

  ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

  ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจ

  จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนินั้นได ้และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัท

  จัดการจะจา่ยจากเงนิส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้   

 16.1.3  เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะ

  เฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิได ้

  สทุธนัิน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่

  เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีบ่รษัิท

  จัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนื

  เป็นอยา่งอืน่   

 16.1.4  เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวม

  ไดรั้บช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติาม

  หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้ผกูพัน ขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม   
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16.2  กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์  

 16.2.1  กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความ

  เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึ่ง

  ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์

  โดยผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนัน้การรับช าระหนี้

  ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกวา่การถอืหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารแห่งหนี้

  หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง นัน้   

  ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะ

  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิที่กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สนิ 

  ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้  

 16.2.2  เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมูลค่า

  ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ

  สทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความ

  เห็นชอบ จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกบัทรัพยส์นิดงักลา่วดงันี ้   

  (1)  กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีว ้

   ซึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้  

  (2)  กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะ

   จ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผู ้

   ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิ

   ดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าว ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่าย

   ในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุ   

16.3  ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท

 จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อก

 ตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิ

 อืน่ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรือ

 สทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม   

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :   

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ไม่คุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

ดังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้ี

การจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่คุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายใน

การเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมค านวณเป็นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏ

ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
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17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทุน การโอนหนว่ยลงทุน และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัด

สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนมีอ านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถือหน่วย

ลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการ

ถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทุน :  

18.1.  หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

(1)  กองทนุรวมมขีอ้จ ากัดในการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทุน

 ไดต้อ้งไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั ้งหมดของกองทุนรวม  

(2)  ขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ (1) ขา้งตน้ มีขอ้ยกเวน้ใหก้ับผูถ้ือหน่วยตามประกาศ

 คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ซึง่สามารถถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ไดไ้ม่จ ากัดสดัสว่นการถอื

 หน่วยลงทนุ   

(3)  กรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรอืน่ใด ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

 ลงทนุตามขอ้ (1) ไดแ้ตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดย

 ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ส านักงาน

 คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาถงึประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่ว

 เป็นส าคญั   

(4)  กองทนุมขีอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ ฐานอยู่ใน

 สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิีถิน่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิของบุคคล

 ดงักลา่ว และบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรม ในสหรัฐอเมรกิา บรษัิทจัดการ

 ขอสงวน สทิธใินการทีจ่ะไม่ ซือ้ ขาย โอน หน่วยลงทุนของ กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

 ใหก้บับคุคลทีก่ลา่วมาขา้งตน้   

 

18.2. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุกรณีทีถ่อืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ :   

(1)  บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วย

 ลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

(2)  ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิท
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 จัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

 ทัง้หมดของกองทนุรวม   

 

กลุม่บคุคลเดยีวกนั ตามขอ้ 18.1 และ 18.2 หมายความวา่ บคุคลทีม่คีวามสมัพันธใ์นลักษณะใดลักษณะหนึง่

หรอืหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้  

(1)  คูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ   

(2)  นิตบิุคคล และผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วนของนิตบิุคคลนั้นซึง่ถือหุน้หรือเป็นหุน้ส่วนในนิตบิุคคล

 ดงักลา่ว ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

 หรอืความเป็นหุน้สว่นทัง้หมด   

(3)  กองทนุสว่นบคุคลของบคุคลตาม (1) และ (2) ทีไ่มใ่ชก่องทนุส ารองเลีย้งชพี  

 

 

 บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย

 ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ วา่ดว้ย

 เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิท

จัดการกองทนุรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดงักลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ  

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิ้น

เสยีไป  

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดรั้บมติ

โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวมนัน้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอ

มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  

 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้ือ

 หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุชนิดทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของ

 จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ  

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้ ือ

 หน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ใหไ้ดรั้บมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิที่

 ไดรั้บผลกระทบเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้  
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20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไป

ตามและไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดย

อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้ง

มากของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ใหร้วมถงึ ขอ้ก าหนด

เกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และเรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบ

ตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคญั  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดย

ไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

(ก)  เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย

 ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน หรอื  

(ข)  ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และ

 ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคญั  

 การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนาม

 ผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี  

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุพรอ้มกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม (เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป)  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

 

21.1.  การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 ไมม่ ี 

 

21.2.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 ไมม่ ี 
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22.  การเลกิกองทุนรวม :  

 

22.1.  เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

 1.  หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี้   

  (1)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด   

  (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน

   ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบรษัิทจัดการกองทนุรวมประสงคจ์ะ

   เลกิกองทนุรวม   

  

 2.  หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดเกดิเหตกุารณ์    

  (1)  มีผู ถ้ ือห น่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง  ดั งต่อไปนี ้ 

   (ก)  มกีารขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวน หน่วย

    ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แตไ่ม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขายคนื หน่วยลงทุน

    ของกองทุนรวมตลาดเงนิ และการขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมหน่วย

    ลงทนุ   

   (ข)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขาย หน่วย

    ลงทุนใดตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวน หน่วยลงทุนที่

    จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคนื หน่วยลงทุนของ

    กองทุนรวมตลาดเงนิและการขายคนืหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 

  

  (2)  กองทุนอื่นที่กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

   ดงัตอ่ไปนี ้  

   (ก)  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่  

    ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุอืน่ดงักลา่ว   

   (ข)  ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์ทิธสิทุธขิองกองทนุอืน่ดงักลา่ว ลดลงในชว่ง ระยะเวลา 

    5 วันท าการใดตดิต่อกัน คดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของ มูลค่าทรัพยส์นิ

    สทุธขิอง กองทนุอืน่นัน้   

 

  กองทนุอืน่ตามวรรคหนึง่ ใหห้มายถงึเฉพาะกองทนุทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้   

  (1)  เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และให ้

   หมายความรวมถงึกองทนุทีม่ลีักษณะเป็นการลงทุนร่วมกัน ของผูล้งทนุ ไม่วา่จะจัดตัง้ขึน้

   ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ และไม่วา่กองทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 

   ทรัสตห์รอืรูปแบบอืน่ใด เชน่ กองทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งประเทศ (REIT) โครงการจัดการ

   ลงทนุ (collective investment scheme) เป็นตน้   

  (2)  เป็นกองทนุทีก่องทนุรวมหน่วยลงทนุมกีารลงทนุในกองทนุตามวรรคสอง (1) ไม่นอ้ยกวา่

   รอ้ยละหา้ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุอืน่นัน้   
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 3.  บรษัิทจัดการจะเลกิกองทุนรวมเมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งใหเ้ลกิกองทุนรวมตาม

  มาตรา 128 หรอืเมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสัง่เพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวม 

  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการ

  กองทนุ   

 4.  เมื่อไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวน

  หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ อย่างไรก็ตามหากมตขิองผูถ้ือหน่วย

  ลงทุนดังกล่าวไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

  บรษัิทจัดการจะเลกิกองทนุไดต้อ่เมือ่ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้   

  

 5.  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทีม่ี

  เหตอุันควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการ

  ลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะหรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ 

  ทรัพยส์นิหรอืธุรกจิของบคุคลหรอืกลุ่มบุคคลใดและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการ

  แจง้ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จงแสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และ

  หลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่ม่มีการชีแ้จงหรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ชือ่ไดว้่าการจัดตัง้

  กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้รงิ และส านักงานคณะกรรมการ 

  ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมท าการ แกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบรษัิทจัดการกองทุน

  รวมไม่สามารถด าเนินการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่

  สามารถท าใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ   

 

22.2.  การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุรวมดงักลา่ว   

(1)  ยุตกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1  

(2)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีช ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

 รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่

 วนัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 ขอ้ 1   

(3)  จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุรวมเปิดดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับแต่

 วันท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขาย

 คนืหน่วย ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิหรอืตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 

 9 เรื่อง “การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(4)  ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2 ขอ้ (3) ใหผู้ถ้อืหน่วย

 ลงทนุภายใน 10 วันท าการนับแตว่ันท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 ขอ้ 1 และเมือ่ไดด้ าเนนิการ

 ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมเปิดนัน้   

(5)  กรณีทีก่องทนุอืน่ทีก่องทนุไปลงทนุมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงตามขอ้ 21.1 ขอ้ 2 (2) ใหบ้รษัิท

 จัดการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้  

 (ก) แจง้เหตุทีก่องทุนอืน่มมีูลค่าทรัพยส์นิลดลงตามขอ้ 21.1 ขอ้ 2 (2) พรอ้มแนวทางการ

  ด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้ านักงานและผู ้

  ถอืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีป่รากฏเหต ุเชน่ ประกาศผ่านเว็บไซต ์
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  เป็นตน้   

 (ข)  ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (ก) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่

  ปรากฏเหต ุโดยระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทจัดการสามารถยืน่ความเห็นของผูด้แูล 

  ผลประโยชนเ์พือ่ประกอบการพจิารณาขอผอ่นผันตอ่ส านักงาน   

 (ค)  รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีด่ าเนนิการแลว้

  เสร็จ   

 (ง)  เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนนิการของกองทนุรวมตาม (ก) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุ เพือ่ให ้

  ผูท้ีส่นใจจะลงทนุรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี้บรษัิทจัดการกองทุน

  รวมตอ้ง ด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการด าเนินการดังกล่าว

  ดว้ย   

   

เมือ่ไดด้ าเนินการตามขอ้ 22.2 ขอ้ (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการ

ด าเนนิการตามขอ้ 22.2 ขอ้ (3) ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม   

 

 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้

กระท าการอื่นใดตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทนุจะหักจ่ายจาก

ทรัพยส์นิของกองทนุและผูช้ าระบญัชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่ง

เหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยู่ตามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ 

วนัเลกิโครงการ   

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการโอนทรัพยส์นิ

ดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 




