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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

                                      กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 
 
 

เสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป 

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

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท 

 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 
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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น 

PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRA SG-AA)  

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุ 
 

ชื่อ กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND (PHATRA SG-AA) 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 
ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Specific Fund) 

นโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล ไม่มี 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ก าไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 
วันที่ผู้ถือหน่วยท าการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ ผู้
ถือหน่วยท าการซื้อกองทุน  

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
จ านวนเงนิทุนของโครงการ 5,000 ล้านบาท 
มูลค่าขัน้ต่ าของการซื้อแตล่ะครั้ง         10,000 บาท 
มูลค่าขัน้ต่ าของการขายคนืแต่ละครั้ง 10,000 บาท 
จ านวนหนว่ยลงทุนขั้นต่ าของการสั่งขายคนืแต่
ละครั้ง 

0 หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต่ า 0 บาท 
จ านวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ า 100 หน่วย 
วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งและจัดการกองทุนรวม 20 พฤษภาคม 2554 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 19 สิงหาคม 2554 

รอบระยะเวลาบัญชี 30 มิถุนายน ของทุกป ี
 

นโยบายการลงทนุ 
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะน าเงนิท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตรา
สารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด
หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ โดยที่บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้ค าแนะน าในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ใน



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   2                                                                                                                                        

 

บทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเส่ียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัท
จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก  แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน
ดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ   
 
ทั้งนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และกองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับกองทนุรวม 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด 
 กองทุนนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท  

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด 

 เงินลงทุนส่วนท่ีต้องการโอกาสไดร้ับผลตอบแทนสูงในแต่ละสภาวการณ์ 

 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้น และความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง 

 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนไดใ้นระดับปานกลาง 

 เงินลงทุนส่วนท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถงึระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) 
 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนได้ลงทุน  อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน 
 

5. เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเปน็กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้จะคุ้มครองเงินต้นหรือไม?่ อย่างไร  

 กองทุนเปิดภัทร สตราทจิิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ไม่ใชก่องทุนรวมทีม่ีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 กองทุนวันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี :   วนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกป ี
 วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก :   วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

 
7. การลงทนุในกองทนุรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนต่างกันมคีวามเสี่ยงแตกต่างกนัอย่างไร 

 การลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นการลงทุนที่กระจายความเส่ียงทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่
ประกาศก าหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะปรับเปล่ียนการลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะท่ีลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าว  
ฉะนั้น การลงทุนในกองทุนรวมนี้จึงมคีวามเส่ียงต่ ากว่าการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก  
ซึ่งมีโอกาสที่เงินลงทุนจะผันผวนค่อนข้างสูง  แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเส่ียงสูงกว่า การลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายมุ่งเน้น
การลงทุนในตราสารหน้ีเพียงอย่างเดียว 
 
Risk Spectum ของกองทุนรวม ซึ่งแบ่งประเภทตามตราสารท่ีลงทุน: 

 

 ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเส่ียงที่เกียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอยู่ 
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หมายเหตุ การประเมินความเส่ียงนี้ เป็นการประเมินความเส่ียงตามระดับความเส่ียงของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด เท่านั้น บริษัทจัดการอาจปรับเปล่ียนระดับความเส่ียงให้เหมาะสมกับประเภท/
ลักษณะของแต่ละกองทุนได ้

 
8. กองทุนรวมนี้มกีารลงทนุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนเปน็อตัราส่วนเท่าใดของมูลค่า 
ทรัพย์สินสทุธขิองกองทนุรวม และจะมีผลกระทบทางลบทีม่ากที่สดุตอ่เงนิลงทนุเปน็อยา่งไร? 
 บริษัทจัดการอาจจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลตอบแทน โดยบริษัทจดัการจะจัดให้มีข้อจ ากดัการ

ลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนก่อนท่ีจะลงทุน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและแนวโน้มทางเศรษฐกจิ และจะด าเนินการ
ติดตามการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ การมไีว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีผลดีและผลเสียต่อกองทุน
ก็ได ้ในกรณีท่ีมีผลลบต่อกองทุนก็ต่อเมื่อการคาดการณ์ของบริษทัจัดการออกมาในทางตรงกันขา้มกับสภาวะตลาดทีเ่กิดขึ้น
จริง ซึ่งอาจจะส่งผลใหก้องทุนขาดทุนได้ 
 

9. การลงทนุในกองทนุรวมนี้ควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (Benchmark) ใด    
 คือ อัตราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงน้ าหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ 

(1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
(2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อายุ 3-7  ปี ในสัดส่วนร้อยละ 30 
(3) ดัชนี ThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10 
(4) ดัชนีราคา MSCI All Countries World Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10 
(5) ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน
เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5 
(6) ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทยพาณชิย์ ในสัดสว่น
ร้อยละ 5   

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานให้เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนของกองทุน และ
เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัท
จัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน ก่อนมีการเปล่ียนแปลง เว้นแต่การ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์มาตรฐานนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุปัจจัยภายนอกอันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดจากกฎ ระเบียบ ประกาศที่เปล่ียนแปลงโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทจัดการ ประกาศก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดต่อของตัวแทนสนับสนุนการขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 
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ค าถามค าตอบทีค่วรรู้เกี่ยวกับการลงทนุ 
 

ข้อก าหนดการซื้อขาย 
Q : ท่านต้องลงทนุเปน็จ านวนเงนิเท่าใด และค านวณเปน็หน่วยลงทนุไดอ้ย่างไร 

A : ท่านสามารถลงทุนเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 10,000 บาท ส าหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และเป็นจ านวนเงินขั้นต่ า 10,000 บาท 
ในการส่ังซื้อครั้งถัดไป โดยสามารถค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจ านวนหน่วยลงทุน = มูลค่า 
การส่ังซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)] 

 
Q : ท่านจะลงทนุในกองทนุรวมนีไ้ด้อย่างไร และมีวิธกีารซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอย่างไร  
A : ท่านสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จ ากัด โทรศัพท์ โทร 02 305 9800 (ทีมการตลาด

และพัฒนาช่องทาง) แฟกซ์ 02 305 9803-4 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 

 การเปิดบัญชีกองทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อท ารายการซื้อ หรือขาย
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนดอย่างถูกต้อง
และตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี ้
 

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทนุ/ 
ผู้สนใจลงทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญช*ี 

กรณีบุคคลธรรมดา  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
กรณีนิติบุคคล  ส าเนาหนงัสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให ้ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจได้

ลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความ
ถกูต้องแล้ว  

 ตัวอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ ผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลและเงือ่นไขการลงนาม  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งลง
นามรับรองความถูกต้อง 

 หนังสือมอบอ านาจในกรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์
ออกให ้ 

กรณีบัญชีร่วม  
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน) 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องก าหนด 

** การก าหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเง่ือนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการก าหนด 
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 การสั่งซื้อหนว่ยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม ได้ทุกวันท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 
 การสั่งขายคนืหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดรับค าส่ังขายคืน ในทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ได้ที่บริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนดเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยช าระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 

 
 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) 

ตามข้อก าหนดการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น 

o กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก :  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีท่ีกองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตาม

ข้อก าหนดการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งต้น 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ซึ่งวันหยุดท าการของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าส่ังซื้อ/ขายคืน/สับเปล่ียน
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน 

 

 ชื่อบัญชีในการสั่งซือ้กองทุน  
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร” 
ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดงันี้ 

ธนาคารเกียรตินาคิน             เลขที่บัญชี 000-113-00000-247  
  ธนาคารกสิกรไทย                  เลขที่บัญชี 089-1-12110-5 
  ธนาคารกรุงเทพ                    เลขที่บัญชี 055-3-02158-5 
  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์     เลขที่บัญชี 889-1-01012-7  
  ธนาคารไทยพาณิชย ์            เลขที่บัญชี 075-3-02836-5 
  ธนาคารทหารไทย   เลขที่บัญชี 054-1-06333-5 
  ธนาคารธนชาต   เลขที่บัญชี 295-3-00849-2    

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา      เลขที่บัญชี 151-0-04386-4 
  ธนาคารกรุงไทย   เลขที่บัญชี 091-6-01500-9 
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Q : กรณีใดทีบ่ริษัทจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ? 
A : บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือ ผู้ที่มี

ถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

 
Q : กองทุนมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
A : บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน 
 

Q : กองทุนก าหนดวธิีการโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร? 
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหนว่ยลงทุนของกองทุนนี้ได ้ทั้งนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อก าหนด ข้อ 27.3 

“สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” เพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการและข้อผูกพัน 
 
Q : ท่านจะทราบขอ้มูลเกี่ยวกับมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทนุได้

จากช่องทางใด? 
A : ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ จากช่องทางใดช่องทางหน่ึงหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้ 

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

 
สิทธิของผู้ถือหน่วย 
Q : กองทุนนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
A : บริษัทจัดการจะด าเนินการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแตว่ันท าการ

ถัดจากวันท าการซื้อขายหนว่ยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทางไปรษณีย์ 
 
Q : ผู้ถือหนว่ยอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ืองใดบ้าง ภายใต้เงือ่นไขอย่างไร 
A : ผู้ถือหน่วยจะถูกจ ากดัสิทธิออกเสียง ในกรณีท่ีถือหนว่ยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยนั้นในส่วนทีเ่กินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด   

 
Q : มีข้อจ ากัดในการถือหนว่ยลงทุนหรือไม่ ? 
A :  1) กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบยีน หรือเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตัง้และจดัการกองทุนรวม หากมกีารจดัสรรหน่วย

ลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดยีวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมด เว้นแต่เขา้
ข้อยกเว้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิเสธการขายหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ส่ังซื้อหรือท ารายการโอนหน่วยลงทุน ที่อาจท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 

 

Q : ช่องทางและวิธกีารที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนนิการ 
ใช้สิทธอิอกเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวมเพิ่มเติม 

A : ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.phatraasset.com 
 

Q : กองทุนรวมนี้มีชอ่งทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการ
 อนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิีเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 
Q : บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทนุรวม 
A : บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม มีดังนี้ 
 
 ข้อมูลบริษทัจดัการ : 
 

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

 ดัชนีชี้วดัการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ได้รับการรับรอง CAC1 

 มูลค่าทรัพย์สนิสทุธิภายใตก้าร
บริหารจัดการ : 

    (ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559) 

42,745.27 ล้านบาท 

 จ านวนกองทุนรวมทั้งหมด
ภายใต้การบริหารจดัการ : 
(ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559) 

41 กองทุน 
 

                                        
1 CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) 

http://www.phatraasset.com/
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 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 
1) คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ก ่

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

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) 

2) คณะผู้บริหาร ได้แก ่
 

คุณยุทธพล ลาภละมูล 
คุณอลิสา กัมพลพันธ ์
คุณณัฐจฑุา คุปตารักษ ์ 
คุณสิริพร สวัสดิ์อ านวยโชค 
คุณวรสินี เศรษฐบุตร 
คุณมริสา ทัดสวน 

(กรรมการผู้จัดการ) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) 
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) 
(ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัตกิารกองทุน) 
(ผู้อ านวยการ  ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง) 
(ผู้อ านวยการ ทีมบัญชีกองทุน) 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ : 
 

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 ทีมบริหารกองทุนตราสารหนี้) 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ทีมบริหารกองทุนตราสาร
ต่างประเทศ) 

 รายชื่อผู้จัดการกองทุน : 
1) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน ์
     (ผู้จัดการหลกั) 

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

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ . เอ็มเอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

2)  คุณวิไล ชยางคเสน 
     (ผู้จัดการหลกั) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA charterholder 
- Certified FRM 
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 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. ทิสโก้ จ ากัด  ฝ่ายลงทนุ 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. ฟินันซ่า จ ากัด  ฝ่าย

ลงทุน 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

3) คุณสนติรา มโนมัยพนัธุ ์
(ผู้จัดการหลกั) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MSc Economics and Financial 
Economics Nottingham University 

- ปริญญาตรี BA Economic (BE  International 
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณ์การท างาน 

 
- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน

จัดการลงทุน 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. วรรณ จ ากัด  ฝ่าย

ลงทุน 
- อดีตผู้จัดการกองทุน  บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากัด 

ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และ
สินทรัพย์ทางเลือก 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
4) คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์ 

(ผู้จัดการหลกั) 
o ประวัติการศึกษา 

 
- ปริญญาโท  MS Finance จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. ภัทร จ ากัด 
สายงานจัดการลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

-  บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศและ
กองทุนรวมตราสารทางเลือก 

-   วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
5) คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน ์
    (ผู้จัดการหลกั) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท   เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ. ภัทร จ ากัด  
สายงานจัดการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต  
ฝ่ายบริหารกองทุน 
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 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหน้ี 
- ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

6)  คุณยุทธพล ลาภละมูล 
    (ผู้จัดการอง) 

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

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

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

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

7) คุณอลิสา  กัมพลพนัธ ์
    (ผู้จัดการอง) 

o ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. ภัทร จ ากัด( 
มหาชน) สายงานจดัการลงทุน 

- อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. ยูโอบี (ไทย)  จ ากัด 
สายงานจัดการลงทุน 

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

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสาร 
แห่งทุน 

- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 
8)  คุณสุราช เซท ี
    (ผู้จัดการอง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ 
- CFA charterholder 

 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ. ภัทร จ ากดั สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตนักวิเคราะห์ บริษัท เอไอ เอ จ ากดั 
 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
- วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน 

9) คุณกรกช ปานรักษา 
(ผู้จัดการสภาพคลอ่ง) 

o ประวัติการศึกษา 
 

- ปริญญาโท  MBA, University of Central 
Oklahoma 
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 o ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผู้จัดการกองทุน  บลจ.ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตผู้ค้าหลักทรัพย์ บลจ.ภัทร จ ากัด สายงาน
จัดการลงทุน 

- อดีตเทรดเดอร์ บล.ภัทร จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายคา้
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

- อดีตผู้ค้าตราสารหน้ี บลจ.กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ฝ่ายจัดการการลงทุน 

- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ฝ่ายลงทุน 

 o หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารแห่งทุนและ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

- บริหารและจัดการกองทุนส่วนบุคคลตราสารแห่งทุน
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 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 
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 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 
 บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร: 0-2862-9999 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั โทร: 0-2861-5508 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด โทร: 0-2238-3988 

รวมทั้งผู้ลงทุนสามารถส่ังซื้อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ภัทร จ ากัด ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง  โทร 0-2305-9800 

รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาท ิช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
  
 
Q : ใครเป็นนายทะเบียนปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหนว่ยลงทุนเพื่อให้การช าระเงนิและจัดสรรหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหนว่ย

เป็นไปอย่างถูกต้อง 
A : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด เป็นผู้ปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9807-9 
 

Q : ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษัทจดัการให้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดการลงทุนทีต่กลงไว ้? 
A : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ 

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1  
ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน ์มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตัง้แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าทีต่ามกฎหมายใน
การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนดว้ย 

 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทนุรวมที่ท่านลงทนุ 
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 

 
ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ 

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุจากชอ่งทางใด ? 
A : 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ภัทร จ ากัด  
     ทีมการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทรศัพท์ 0-2305-9800 
 2.  www.phatraasset.com 
 3. ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

http://www.phatraasset.com/
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 มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทุนที่ปรากฏขึน้แล้วในปัจจุบันหรือไม่ 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559  ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี http://www.phatraasset.com 
 

 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 1.85 
 
 

ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทนุรวมและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก 
ฯลฯ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
ทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงความเส่ียงดังต่อไปนี้   

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)  คือ ความเส่ียงที่เกิด
จากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่มหรือลด 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการด าเนินงานของผู้
ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความ
เส่ียงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะ
มีผลให้ราคาตราสารหนี้ท่ีกองทุน  ถืออยู่เกิดความผันผวนได้   

กองทุนจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ
การปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารแห่งหนี้และตรา
สารแห่งทุน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และ
ปรับเปล่ียนการลงทุน อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจในขณะที่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าว  จึงท าให้
สามารถลดความเส่ียงจากปัจจัยดังกล่าวได้ 
 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงินต้น และ
ดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk) หรือคู่สัญญาใน
การท าธุรกรรม(Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร 
หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม มีผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินที่ด้อยลงจึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่ก าหนดไว้   

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งมีความเส่ียงในเรื่องความสามารถในการช าระหนี้ต่ า 
และมีความมั่นคงสูง  และส่วนของตราสารแห่งทุน กองทุนจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี ดังนั้น  
กองทุนนี้จึงมีความเส่ียงในเรื่องความสามารถในการช าระหนี้อยู่
ในเกณฑ์ต่ า 

ความเสี่ยงในการลงทนุในต่างประเทศ (Country Risk) 
คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและการ
ท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของประเทศที่กองทุนน าเงินไป
ลงทุน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่
กองทุนได้พิจารณาลงทุนและอาจส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ 

ผู้จัดการกองทุนจะศึกษาและประเมินปัจจัยความเส่ียงต่างๆ 
อย่างระมัดระวัง รวมทั้งศึกษาข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็น
อุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุนด้วย 

http://www.phatraasset.com/
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)   
คือ ความเส่ียงที่ เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจ ากัด 

ในการลงทุนของกองทุนนี้มีนโยบายที่จะซื้อตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ Investment Grade 
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่มีสภาพคล่องสูง และในส่วน
ของการลงทุนในตราสารแห่งทุน เนื่องจากตราสารประเภทนี้โดย
สภาพของตราสารมีสภาพคล่องอยู่แล้ว จึงท าให้กองทุนได้รับ
ความเส่ียงด้านน้ีอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 

ความเสี่ยงจากการเข้าท าสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
(Derivative Risk) 
คือ ความเส่ียงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้น
อ้างอิงอยู่มี ราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
คาดการณ์ไว้ ท าให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้
ด ารงสถานะเปิดรับความเส่ียง (Exposure) จากการพิจารณา
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเส่ียงจากการที่ตราสาร
อนุพันธ์บางประเภทมีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนตามปกติ
ในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ท าให้ค่าความเส่ียงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ต
การลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะท าให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผัน
ผวนมากขึ้นได้ 

บริษัทจัดการจะก าหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธุ์
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการ
ลงทุนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสาร
ดังกล่าวรวมถึงควบคุม ดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่
ได้รับความเห็นชอบอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานและ
ระบบท่ีเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ความเส่ียงแบบ Value-at-Risk ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติ
ที่ท าให้สามารถประเมินความเส่ียงในรูปแบบของค่าความน่าจะ
เป็น (Probability) ที่ใช้รูปแบบและความสัมพันธ์ทางสถิติในอดีต
ของตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้บริษัทจัดการสามารถประเมิน
ความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  (Potential Maximum 
Loss) ทั้งนี ้ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารความ
เส่ียงท าหน้าที่ตรวจวัดติดตาม ควบคุมความเส่ียง และรายงานต่อ
คณะกรรมการลงทุน เพื่อให้บริษัทจัดการมีระบบที่เหมาะสมใน
การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 

ความเสี่ยงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทนุกลบัประเทศ 
(Repatriation risk)  
เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเส่ียงที่
ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้า
ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ผู้จัดการกองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการน าเงินลงทุนกลับของประเทศที่
เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ  โดยจะติดตามสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุน
เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด   

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk)  
คือ ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนจึงอาจมีผล
ต่อการด า เนินงานของกองทุน  โดย เฉพาะเมื่ อมี การ
เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท 

โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนอาจมีความเส่ียงจากการน าเงินบาทไปลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศในรูปสกุล
เงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเส่ียงจากการลงทุน (Hedging) สัญญาจ าพวกออปชั่น และ 
ฟิวเจอร์ ในค่าเงินสกุลต่างประเทศที่คาดว่าจะอ่อนค่าลงให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อปกป้องมูลค่าของ
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลก าไรหรือขาดทุน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ 

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit 
risk หรือ Default risk) 
คือ ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ าประกันตราสาร
ที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่
ก าหนด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนที่สัญญาไว้   

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงในเรื่องความสามารถในการช าระหนี้
ของผู้ออกตราสารในกองทุน  บริษัทจัดจะพิจารณาลงทุนในตรา
สารแห่งหน้ีที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงและมีอันดับความน่าเชื่อถือ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Risk) 
คือ ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง/ความผันผวนของ
ของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผล
กระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตรา
สารแห่งหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่งยาวนานเท่าไร  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน
ก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก  และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารแห่งหน้ีมากขึ้นเช่นกัน   

บริษัทจัดการพิจารณาลดความเส่ียงด้านน้ีให้ลดลงได้โดยการคอย
ติดตาม วเิคราะห์ถึงสถานการณ์ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคา
ของตราสารน้ันอย่างสม่ าเสมอ   

ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : 
ความเส่ียงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตรา
สาร เช่น ความสามารถในการช าระหนี้ และผลการด าเนินงาน 
เป็นต้น   

กองทุนจะท าการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออก
ตราสาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ ในอันดับ Investment 
Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งมีความเส่ียงในเรื่อง
ความสามารถในการช าระหนี้ต่ า และมีความมั่นคงสูง  จึงมีความ
เส่ียงในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ า       

ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) 
กรณีที่มกีารลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  
คือ ความเส่ียงจากการลงทุนในออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด 
(Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุนรวม
สามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกัน
การไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียง
เล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาด
อาจก าหนดให้วางเงินประกันเพียง 5% ของมูลค่าสัญญา
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (ก าไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่

ความเส่ียงดังกล่าวสามารถลดได้ โดยการประเมินคุณภาพและ
สถานะของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ 
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ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
สูงได้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในการณีที่กองทุน
คาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็
จะได้ก าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ากองทุน
คาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจ
ขาดทุนเป็นจ านวนมากได้เช่นกัน 
ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารที่มีลักษณะของ
สัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
คือ ความเส่ียงที่เกดิจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีอ้างอิง
ผิดพลาด ท าให้ได้รับผลตอบแทนต่ าหรือติดลบและเกิดจาก
การท่ีตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได ้

บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ออกโดยบริษัทหรือ
สถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูง โดยจะต้องชาระคืนเงินต้นเต็ม
จ านวนให้แก่กองทุนเมื่อครบก าหนดอายุตราสารและกองทุน
สามารถไถ่ถอนตราสารดังกล่าวก่อนครบอายุตราสารเมื่อร้องขอก็
ได้ กองทุนจึงมีความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นต่ า 

 
อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงจากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการท่ีบริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี 
รวมทั้งท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุน 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ 
 

อัตราส่วนการลงทนุ 
อัตราส่วน 

กองทุนรวมทัว่ไป 
อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company limit) 
 การลงทุนในตราสารหนีใ้นประเทศ เงินฝากของธนาคารพาณชิย์ใน

ประเทศ หรือธนาคารพาณชิย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ที่
มีอันดับความนา่เชื่อถืออยูใ่นอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

 การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาที่มีอันดับความนา่เชื่อถอือยู่
ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 

 การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคล/คู่สัญญาที่มีอันดับความนา่เชื่อถอืต่ า
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารถูกปรับลดความ
น่าเชื่อถือ ของแต่ละบุคคล/คู่สัญญา 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 
 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 
 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
 การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกจิการใดกจิการหนึ่ง  ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 
อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit) 
 การลงทุนในเงินฝาก หรือบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวม  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน  และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของทุกกองทุนรวม  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

 การลงทุนในทรัพย์สินของบุคคล/คู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ า
กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารถูกปรับลดความ
น่าเชื่อถือ ของทุกบุคคล/คู่สัญญา  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 
 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 
 

อัตราส่วนการลงทนุอืน่ๆ  
 การลงทุนในต่างประเทศ  ลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 79 
 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในนามกองทุน  ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 

หมายเหตุ : หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในท่ีนี้ หมายถงึ 
(1) ตราสารแห่งทุน  
(2) ตราสารแห่งหน้ี  
(3) ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน 
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(5) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทองค า 
(6) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
(7) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์
(8) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(9) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(10) อื่นๆ ตามที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วนโครงการ 
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ตารางแสดงคา่ใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ของรอบปบีัญชี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

*ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะค านวณทุกวันท าการโดยใช้มูลค่าทรพัย์สินท้ังหมดหักด้วย
มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเปน็ฐานในการค านวณ 
 **ค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าว จะรวมค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทุนไวแ้ล้ว 
***1.ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกลา่วข้างต้นเป็นอัตราท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 

2. โดยค่าธรรมเนียมอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละรายในอัตราท่ีไมเ่ท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกลา่วได้ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนใน
แต่ละครั้งหรือการก าหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบรษิัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจจะพิจารณา
น าค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือท้ังหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม 
****ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวขา้งต้นเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
*****ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม  เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีสามารถประมาณการณ์ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดต้ัง
กองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท าเอกสารต่างๆของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อ
รวมกันแล้ว ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นเพียงการประมาณการณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีได้ระบุไว้ใน
โครงการ 
******ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นจากการซื้อขายหลกัทรัพย์ 

         
 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  (Fund’s Direct Expenses) 
ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน 

อัตราตามโครงการ***1 เรียกเก็บจริง**** 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) * / ** ไม่เกิน 2.00 1.340 
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) * ไม่เกิน 0.10 0.032 
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) * ไม่เกิน 0.10 0.107 
1.4 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามที่จ่ายจริง 0.002 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ และส่งเสริม 
การขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
      - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ไม่เกิน 0.50 ไม่มี 

1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.248% 
  [ 4,392,168.75  บาท] 

1.7 ค่าจัดพิมพ์เอกสารส าหรับกองทุน ตามที่จ่ายจริง 0.002 

1.8 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ตามที่จ่ายจริง ไม่มี 

1.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามที่จ่ายจริง 0.005 

1.10 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามที่จ่ายจริง 0.000 

รวมค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บทั้งหมด 
ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.50  ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน***** 

1.488****** 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (Client’ s 
fees) ***1/2 

ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

2.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ไม่เกิน 2.00 0.50 

2.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ไม่เกิน 2.00 ไม่มี 
2.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)   
      -  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switch Out) ไม่เกิน 2.00 ไม่มี 
      -  กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switch In) ไม่เกิน 2.00 0.50 
2.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ 
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หมายเหตุ  
1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน ข้อ 23.2 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการท่ีจะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือค่าใช้จ่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บรษิัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีส านักงาน
ของบรษิัทจัดการ และส านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกนั 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน 
ของ กองทุนเปิดภทัร สตราทจิิค แอสเซท็ อโลเคชัน่ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
 รายละเอียดการลงทุน 
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 รายละเอียดการกู้ยืมเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือ้คนื 

- ไม่มี – 
 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

- ไม่มี – 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี – 
 
 รายงานสรุปจ านวนเงินลงทนุในตราสารหนี้ เงนิฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทนุ 
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 รายละเอียดและอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีก่องทุนลงทนุหรือมีไว้
เป็นรายตวั 

 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   28                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   29                                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   30                                                                                                                                        

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   31                                                                                                                                        

 

ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Tris Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะสั้นมีอายุต่ ากวา่ 1 ปี 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถใน
การช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมาก
จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงต่ ามาก ผู้ออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ  

 เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A มีความเสี่ยงในระดับต่ า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย

และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่ เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 

BB มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ า  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานกาณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถ
ในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงื่อนไขท่ีเอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการช าระหน้ีได้ 

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 

 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย
เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดบั
เดียวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่
ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัด
ช าระหน้ีที่สูงย่ิงขึ้น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน
ระดับดี และมีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

          อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดย Tris Rating เป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้
ในตระกูลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระหน้ีของผู้ออกตราสารโดยไม่
รวมความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้  Tris Rating ยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพ่ือสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออก
ตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณาถึงโอกาสที่
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
อนาคตของผู้ออกตราสารที่อาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ทั้งนี้ 
แนวโน้มอันดับเครดิตที่ออกให้แก่หน่วยงานหนึ่งๆจะเทียบเท่ากับความสามารถใน
การช าระหน้ีของหน่วยงานน้ันๆ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง  
  หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Fitch Rating 

ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรบัประเทศไทย ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือ
ภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะ
มอบให้ กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดย
ปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ าประกันโดย
รัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทาง
การเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้มากกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและ 
ความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ออกตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเง่ือนไขของตราสาร
หน้ีและข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยัง
จ ากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนิน
ธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา

สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสาร
หน้ีซึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหน้ี ในปัจจุบัน        

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตรา
สารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆใน
ประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกันและโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออก
หรือค้ าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สัญลักษณ์  “ + ”  แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตาม
ก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่น
หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบใน
ระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการช าระหน้ีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตาม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงิน
ตามก าหนดเวลาท่ีไม่แน่นอนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น       

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหน้ีที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น                      
 หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น 

ส าหรับประเทศไทย 
            เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความ
น่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับสากล เครื่องหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไว้เพ่ิมเติมต่อจากอันดับ
ความน่าเชื่อถือส าหรับประเทศหนึ่งๆ เพ่ือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกัน
ภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลั กษณ์ ต่อท้าย
ดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ ากว่า  “CCC 
(tha)”   
       ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับ
อันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความ
น่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์”  ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะ
ได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อ ถือ
มักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  
Aaa - อันดับคุณภาพ Aaa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงสุด และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่สุดที่จะถูกลดอันดับความ
น่าเชื่อถือลง  
Aa - อันดับคุณภาพ Aa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงในระดับต่ ามากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
A - อันดับคุณภาพ A ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงกว่าระดับปานกลาง และมคีวามเสี่ยงในระดับต่ าท่ีจะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง  
Baa - อันดับคุณภาพ Baa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลาง และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางท่ีจะถูกลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง และอาจมีปจัจัยพิเศษบางประการที่น าไปสู่การเก็งก าไรในตลาดได้  
Ba - อันดับคุณภาพ Ba ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีพ้ืนฐานที่น าไปสู่การเก็งกาไรในตลาดได้ และมีความเสี่ยงในระดับสูงพอสมควรที่จะถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือลง  
B - อันดับคุณภาพ B ส่วนใหญ่มีตราสารหน้ีที่ถูกพิจารณาว่าเป็นตราสารที่สร้างการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสี่ยงในระดับสูงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ลง  
Caa - อันดับคุณภาพ Caa ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ า และมีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  
Ca - อันดับคุณภาพ Ca ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีสร้างการเก็งก าไรสูงในตลาด และมีแนวโน้มที่จะเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีมาก  
C - อันดับคุณภาพ C ส่วนใหญ่มีตราสารหนี้ท่ีเกิดการผิดสัญญาช าระหน้ีขึ้นแล้ว และมีโอกาสน้อยที่จะกลับมาช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้  
 
หมายเหตุ: การเพ่ิมเติมข้อมูลในการจัดอันดับ อาจใช้เลข 1, 2 และ 3 ก ากับต่อท้ายอันดับคุณภาพตราสารหนี้ต้ังแต่อันดับ Aa ถึง Caa การก ากับด้วยเลข 1 แสดง
ว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพสูงที่สุดในอันดับนั้น การก ากับด้วยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีป้ระเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพปาน
กลางในอันดับนั้น และการก ากับด้วยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนี้ประเภทอื่นที่คล้ายกัน มีอันดับคุณภาพต่ าที่สุดในอันดับนั้น 
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ผลการด าเนินงานของกองทุน 
 

ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 1,573,159,879.53 บาท 
มูลค่าหน่วยลงทุน : 12.4286 บาทต่อหน่วย 

กองทุน 

 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่ม

จัดตั้งกองทนุ1 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 

PHATRA SG-AA 0.53% 3.16% 0.83% 3.48% N/A N/A 4.58% 

เกณฑ์มาตรฐาน2 0.40% 4.81% -0.39% 3.51% N/A N/A 6.20% 

        
 

1 %ต่อป ี
2เกณฑ์มาตรฐาน คือ อัตราผลตอบแทนเฉล่ียแบบถ่วงน้าหนักระหว่างอัตราผลตอบแทนของ 
 (1) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัดส่วนร้อยละ 40 
 (2) ดัชน ีThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 30 
 (3) ดัชน ีThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อายุ 3-7 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10 
 (4) ดัชนีราคา MSCI All Countries World Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ

ค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 10 
 (5) ดัชนี JP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วย

อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 5 
 (6) ค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร และธนาคารไทย

พาณิชย์ ในสัดส่วนร้อยละ 5 
 
หมายเหตุ :  1. เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดท าตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
  2. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)   
บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) 
 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ การซื้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ก่อนตัดสินใจ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต  หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมี ดังนี้ 
(1) มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และ
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า:  
เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน  ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น  
การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     การขอสับเปล่ียนกองทุนระหว่าง
สัญญา  ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การ
ส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ าของการส่ัง
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ า ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษา
ข้อก าหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดท าโดยบริษัทประกันชีวิต 
 
(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 
ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือ
นายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยสามารถช าระเป็นเงินสด 
แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารท่ีบริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือวิธีอื่นที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน วิธีการในการส่ังซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเตมิ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุน
ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการส่ังซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ใน
โครงการกองทุน โดยค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับช าระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  
และเมื่อรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ า
กรณีใดทั้งสิ้น  เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการส่ังซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  
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บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่า
ค าส่ังดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระท าผิดการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการ
พิจารณารับประกัน 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต 
ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการน าส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการ
เสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
โครงการกองทุน และค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน  และเมื่อรายการส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว    ผู้ ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่
บริษัทประกันชีวิตก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจ านวนขั้นต่ า ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ส าหรับผู้ลงทุน
ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
ประกันชีวิต ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกัน
ชีวิตมีหน้าที่ต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันท าการ
นับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึง่
เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
 
(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใด ตามอัตราที่ก าหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ ากว่ามูลค่าขั้นต่ าที่ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้
ออกใบยืนยันการส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันส่ังซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
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(5) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม
จ านวนขั้นต่ าจ านวนเงินคงเหลือขั้นต่ า และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งค าส่ังตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวิต การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หนึ่ง 
(กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ
ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งก าหนดโดยบริษัทประกันชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้ 
(1) การสับเปล่ียนกองทุน คือ การสับเปล่ียนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ
หลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว 
(2) การสับเปล่ียนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนเป็นประจ าตามค าส่ังที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง
ความประสงค์ 
(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปล่ียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามค าส่ังในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ให้มี
สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้างต้น
เป็นไปตามที่ก าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวติควบการลงทุน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว 
 
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ านวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ ากว่าจ านวนขั้นต่ าที่บริษัท
ประกันชีวิตก าหนดในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้
ด าเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
การปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับค าส่ังครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะ
การเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน: 
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(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับ
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิต
เข้าถึงข้อมูลน้ันได้   และบริษัทประกันชีวิตจะด าเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป 
 
(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิต
ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบการลงทุนโดยตรง 
 
(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด ดังนี้ 
(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน 
(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังจากวันท่ีได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน
ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าส่ังซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
เป็นต้น 
(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 
(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิ ตที่เสนอขายโดยบริษัท
ประกันชีวิตนั้น 
(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตัวของฝ่ายขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 
(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น 
(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น 
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(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 
(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด 
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย 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 เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด 
 
(9) อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ท าการของบริษัท
จัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการส่ังซื้อขายสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการส าหรับบริษัท
ประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น  (ตามค าจ ากัดความตามในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการน้ี) โดยหาก
จะเปิดให้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่
ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

ค าเตอืน/ขอ้แนะน า 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ  ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ภัทร จ ากัด   
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  ทั้งนี้ ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด 

 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนควร 
ลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสม
ของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 



 

                              กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น  (PHATRA SG-AA)                                              หน้า   40                                                                                                                                        

 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ภัทร จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมการตลาด
และพัฒนาช่องทาง โทร 0-2305-9855 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่  
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนใหเ้ข้าใจและควรเก็บหนงัสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  และควรขอดูบัตรประจ าตัวของบุคคลดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 การลงทุนในหนว่ยลงทนุมิใช่การฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สตรา    
ทจิิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้
ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ  ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใน
หนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น ไม่สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่ส านักงาน
ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้   

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ
กองทุนน าเงินบาทไปซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงิน
ดอลลารส์หรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ในสัดส่วนที่มากกว่า กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็
ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกัน ในกรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มแข็งค่า  ดังนั้น 
กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทั้งการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งท าให้ผลตอบแทน
ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้  

 กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และ/หรือ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎ
ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนและ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น จึงท าให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป 

 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่  
www.phatraasset.com  

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุน
ตามค าจ ากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจก าหนด  ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน
กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ  การสั่งการของหน่วยงานผู้มีอ านาจ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องท าความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: 
KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอก
เงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุม
ทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็น
ระยะๆ รวมทั้ง  การด าเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนดแนวทาง 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดย
ผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.phatraasset.com 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน 
วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง  

ส าหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน  ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจ
ได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ  และบริษัทประกัน
ชีวิตมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์ 

 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อก าหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ  สิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างไป
จากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด  ผู้ลงทุน
จึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุนัน้ให้เขา้ใจก่อนตัดสินใจ  โดยสามารถติดต่อขอรับ
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รายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูล
ผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบการลงทนุ หนังสือชี้ชวนของกองทุนและข้อมูลกองทุน
ที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง 

 เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนทีน่ าไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น ๆ  โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ าประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี  เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่น าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจอาจมี
มูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน  โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ
ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ 

 ผลตอบแทนและผลการด าเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ 
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตก าหนด 

 หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเร่ืองต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจ
ก าหนด  

 ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  บริษัทจัดการจะ
จัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย ที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้
รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัย แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติและแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลา
ตามที่ตกลงกัน 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) ได้ 
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อก าหนด และ
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศก าหนด หรือที่เห็นชอบให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  โดยมีวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
 

หนังสือชีช้วนฉบับนี้รวบรวมขึน้โดยใชข้้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 
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หนงัสอืชีช้วนสว่นโครงการและขอ้ผูกพนั 

                                            กองทนุเปิดภทัร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคช ัน่ 

ค าจ ากดัความ 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

(PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND  

: PHATRA SG-AA)  

กองทนุ/กองทนุรวม หมายถงึ  กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

บรษัิทจัดการ หมายถงึ  บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   หมายถงึ  บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่าย 

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ  

วนัท าการ หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ  วันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ซึง่เป็น

วันท าการปกตขิองบริษัทจัดการและของกองทุนรวมที่กองทุน

ลงทุน วันท าการของประเทศทีก่องทุนลงทุน และวันท าการของ

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในตา่งประเทศ และรวมถงึสถาบัน

การเงนิตา่งประเทศทีม่กีารตดิตอ่ซือ้ขายหลักทรัพย ์

ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หมายถงึ บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ภัทร จ ากดั   

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

เมือ่ส ิน้วนัท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

ขอ้ผกูพัน หมายถงึ ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อื

หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม 

บรษัิทประกนัชวีติ   หมายถงึ บรษัิทประกันชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกันชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย ์

การคา้หลักทรัพย์ หรือการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วย

ลงทุนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ซึง่

บริษัทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทุน โดยใหห้มายความรวมถึงบุคคลอื่นใดที่อาจด าเนินการ

ดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชวีติไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมายตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ หมายถงึ กรมธรรมป์ระกันชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิากนายทะเบยีนส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิธุรกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมาย



 

 
 

            กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ (PHATRA SG-AA)                                                                                 หนา้ 2      

วา่ดว้ยการประกนัชวีติ หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ   หมายถงึ กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีว ิตออกใหผู้ เ้อาประกันภัย เพื่อเป็น

หลกัฐานวา่ผูเ้อาประกนัภัยและบรษัิทประกันชวีติไดม้กีารท าสญัญา

ประกันชวีติและสญัญาการลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมกีารตกลงวา่

ผูเ้อาประกันภัยจะช าระค่าเบีย้ประกันชวีติใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ

ส าหรับการใหค้วามคุม้ครองตอ่การมรณะ หรอืการจ่ายเงนิเมือ่มกีาร

ทรงชพี และผูเ้อาประกันจะช าระเงนิค่าหน่วยลงทุนเพือ่การลงทุน

ในกองทนุรวมโดยผา่นบรษัิทประกนัชวีติ    

ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีว ิต

ควบการลงทนุ 

หมายถงึ ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีว ิตซึ่งเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือ

ทั ้งหมดน ามาลงทนในกองทุนรวม โดยโอกาสที่จะไ ด รั้บ

ผลตอบแทนในสว่นของกองทนุจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของ

กองทนุนัน้  

หน่วยลงทนุควบคูก่รมธรรม ์  หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีข่ายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์

ประกนัชวีติในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ   

 

ชือ่บรษิทัจดัการ:  บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั  

ทีอ่ยูบ่รษิทัจดัการ:   ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ      

 เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 

 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

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

 

1.  ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม    

1.1.  ชือ่โครงการจัดการ     :   กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ 

1.2.  ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ)    :   PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 

1.3.  ชือ่ยอ่      :   PHATRA SG-AA 

1.4.  ประเภทโครงการ     :   กองทนุเปิด 

การระดมทนุ     :   ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ประเภทการขาย     :   ขายหลายครัง้ 

1.5.  อายโุครงการ     :       ไมก่ าหนด  

เงือ่นไขอืน่ๆ     :   ไมม่ ี

1.6  ลกัษณะโครงการ     :   กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ    :   5,000.00 ลา้นบาท  

เงือ่นไข : ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก สามารถเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการไดไ้มเ่กนิ  

150 ลา้นบาท  

หากบริษัทจัดการน าเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศแลว้เกินกว่าร อ้ยละ 75 ของวงเงินที่บริษัทจัดการไดรั้บจัดสรร 

เพื่อลงทุนในต่างประเทศ  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขอวงเงนิเพิ่มเตมิจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอืน่ใด และบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงนิทุนของ

โครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่การด าเนนิการดังกลา่วจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกผู่ ้
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ถอืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการด าเนนิการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

2.2.  มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย    :   10.0000 บาท  

2.3.  จ านวนหน่วยลงทนุ     :   500,000,000.00 หน่วย  

2.4.  ประเภทหน่วยลงทนุ     :   ระบชุือ่ผูถ้อื  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก  :   10.0000  บาท  

2.6.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   :   10,000 บาท 

2.7.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   :   10,000 บาท 

2.8.  มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื   :   0.00 บาท 

 จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื  :   0.00 หน่วย 

2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่  :   0.00 บาท 

 จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่  :   100 หน่วย 

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะโครงการประเภทและอตัราสว่นของ 

     หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

 

3.1.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเป็นการระดมเงนิออมจากสถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อน าไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือตราสารทางการเงนิต่างๆ  

ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ ทีม่คีณุภาพและใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกับความเสีย่ง เพื่อทีจ่ะใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 

มโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในรูปของมูลคา่เพิม่จากการลงทนุ 

 

3.2  ประเภทกองทุนรวม : กองทนุรวมพเิศษ   

 

3.3   นโยบายการลงทุน : กองทนุรวมผสมแบบไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแห่งทนุ 

รายละเอยีด :  

กองทุนเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น เป็นกองทนุทีม่นีโยบายทีจ่ะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทนุไปลงทนุในตรา

สารแหง่ทนุ ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืเงนิฝาก ทัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ นอกจากนี้ กองทนุ

อาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ โดยกองทนุจะพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยแ์ตล่ะประเภทใน

สดัสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยสดัสว่นการลงทนุขึน้อยู่กับการตัดสนิใจของ

บรษัิทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยทีบ่รษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยส์นิอืน่ภายใตก้รอบการใหค้ าแนะน าในดา้นการลงทนุทีร่ะบไุวใ้นบทวเิคราะห ์Asset Allocation ทีไ่ดรั้บจากทีป่รกึษา

การลงทนุ นอกจากนี้ กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่สนอขายในต่างประเทศ ไม่เกนิรอ้ยละ 79 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ดา้นอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนตาม

สภาวการณ์ตลาดหรอืเมือ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้ออ่นคา่ลง บรษัิท

จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศใน
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สดัสว่นทีค่อ่นขา้งมาก แต่หากในกรณีทีค่า่เงนิดอลลารส์หรัฐอเมรกิามแีนวโนม้แข็งคา่ขึน้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาไม่

ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรือลงทนุในสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศในสดัสว่นทีน่อ้ย ดังนัน้ กองทนุจงึยังคงมคีวาม

เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอยู่ ซึง่อาจท าใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิ

คนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้นอกจากนี ้การท าธรุกรรมป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ท า

ใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

 

กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ   

 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และกองทุน 

อาจมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่ม่ได ้

รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตราสารทนุของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์

(Unlisted Securities) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

3.4   ลกัษณะพเิศษ : กองทนุรวมทีม่กีารกระจายการลงทนุนอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน (Specific Fund)  

  

3.5   การลงทนุในตา่งประเทศ : ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

ทัง้นี ้ตอ้งไมเ่กนิวงเงนิลงทนุในตา่งประเทศทีไ่ดรั้บจัดสรร 

 

3.6. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ 

บรษัิทจัดการจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง

ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ

ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ รวมถงึการลงทนุในหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใด 

ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากับตลาดทนุจะไดม้ปีระกาศแกไ้ขหรอื

เพิม่เตมิ หรอืผอ่นผันใหก้องทนุรวมสามารถลงทนุไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย 

 

3.6.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ไดแ้ก ่หลักทรัพย ์ตราสาร หรอืสญัญา ทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อกหรอืคูส่ญัญา

เป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) หุน้ 

(2) หน่วยลงทนุหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรอืของกองทนุรวมอืน่

ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้ 

(3) ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ หรือใบแสดงสทิธิในการซื้อหุน้เพิ่มทุนที่โอนสทิธิได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)     การลงทุนในตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient 

portfolio management) 

(ข)     บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหม้กีารกนัหรอืแยกทรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพซึง่มสีภาพคลอ่งใน

จ านวนทีเ่พียงพอต่อมูลค่าการใชส้ทิธติามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไวต้ลอดเวลาทีไ่ด ้

ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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(4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทย ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นหุน้หรือใบส าคัญแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้    

(5) ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ใหย้ืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4 ) ทัง้นี้ ตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3.6.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ไดแ้ก่ หลักทรัพย ์ตราสาร หรอืสญัญา ทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อกหรอืคูส่ญัญา

เป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ตราสารแหง่หนีท้ีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก  ไดแ้ก ่  

(1.1)  ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้า

ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีบ่รษัิทหลักทรัพยท์ีป่ระกอบธุรกจิประเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ

หลกัทรัพย ์เป็นผูอ้อก ซึง่ก าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแตว่ันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมือ่

ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 

(1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเ้งินอายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึง่มีอันดับความน่าเชือ่ถือ

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  อันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็น

อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอันดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดม้าจากการจัด

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้ (short-term rating) ดว้ย  หรอื 

(ข)  อันดับความน่าเชือ่ถือของผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน อยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้(investment grade)  ทัง้นี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบัน

จัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายใตช้ือ่ Standard & Poor หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอืสถาบัน

อืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดเพิม่เตมิ 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ั่วไป  ไดแ้ก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัไดแ้ก ่  

(ก)   ตัว๋เงนิคลงั 

(ข)   พันธบตัรรัฐบาล  หรอืพันธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)  พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละ

พัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรอืผูค้ ้าประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันไดแ้ก่ ตราสารทีม่ีรูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยที่

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวสิาหกจิตามกฎหมาย

ตา่งประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกัน ทัง้นี้ ตราสารดังกล่าวตอ้งมี

ลกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย  

(2.3)  ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้ ซึง่หมายถงึ  พันธบัตร ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ หรือหุน้กูท้ีไ่ม่รวมถงึ

หุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์  ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตใหเ้สนอขายใน

ลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจ ากัด  หรือที่ออกภายใตข้อ้ผูกพันที่ก าหนดและอนุญาตโดย

กระทรวงการคลัง  หรอืทีน่ติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก  หรอืที่เป็นหลักทรัพยท์ี่

ออกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลักทรัพยไ์ดเ้สนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยไดรั้บ

ช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ือหุน้  ทัง้นี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดต้อ้งมีลักษณะตาม

เงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย   
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(2.4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิไทยทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นพันธบัตร 

หรอืหุน้กูท้ีไ่มใ่ชหุ่น้กูอ้นุพันธ ์

(2.5)  หน่วยลงทนุหรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ หรอืของ

กองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้ 

(2.6)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคนื  ทัง้นี้ บริษัทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(2.7)  ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพยโ์ดยหลักทรัพย์ทีใ่หย้มืเป็นตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.6.2 (1) หรือ 

3.6.2 (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรอื (2.5) ทัง้นี ้บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 

ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.6.2 เป็นตั๋วแลกเงนิหรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่ีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้น 

ตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือัตราดอกเบีย้ลอยตัวเทา่นัน้ 

  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค ้าประกันของบุคคลทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.6.2 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัล 

ทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธิไล่เบี้ยโดยไม่มีขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากัดความรับผิดของผูส้ลักหลัง หรือ 

ค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข   

 

เงือ่นไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้ามขอ้ 3.6.2 (2.3) ตอ้งมลีักษณะ 

ดงัตอ่ไปนี ้        

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนด หรือมผีูแ้สดงตนตอ่บคุคลทั่วไปว่าพรอ้มจะเสนอ

ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวธิกีารทีส่มาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยก าหนดอยู่เสมอ โดยไดส้ง่ส าเนาราคาแกส่มาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตรา

สารนัน้  และ 

(3) เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื

ของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) เวน้แต่ผู ้

ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอื

ของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) เทา่นัน้ 

(ข)  ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นนติบิคุคลตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสาร 

อยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)  

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

สารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชือ่ถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade)  ตราสารนัน้ตอ้งมบีรษัิทจัดการไม่ต า่กวา่สามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสาร

ดงักลา่วเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุภายใตก้ารจัดการ 

 

3.6.3 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ไดแ้ก ่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ตอ้งมลีักษณะตามทีร่ะบใุนขอ้ (1) และ (2) ใน

เงื่อนไขในทา้ยขอ้ 3.6.2 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กูแ้ปลง
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สภาพนัน้ ตอ้งเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) หรอืเป็น

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่บีรษัิทจัดการไมต่ า่กวา่สามรายเป็นผูซ้ ือ้ตราสารดงักลา่วเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุภายใตก้ารจัดการ 

 

ในกรณีทีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค ้าประกนั การค ้าประกนัดงักลา่วตอ้งเป็นการค ้าประกันตน้เงนิและดอกเบีย้เต็ม

จ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

 

3.6.4 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอืหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์

(REITs) 

 

3.6.5 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทองค า 

 

3.6.6 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืในสถาบนัการเงนิตา่งประเทศ 

 

3.6.7 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์ซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.6.1 (3)  

 

3.6.8 สัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)  

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาได ้ตอ้งมี

สนิคา้หรอืตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอย่างดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หลกัทรัพย ์

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

(4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ของตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้หรอื

ของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(5) ทองค า 

(6) น ้ามันดบิ  

(7) ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

หรอื (9) 

(8) ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีามขอ้ (7) 

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

 

ทัง้นี้ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ัญญาตอ้งไม่ท าใหว้ัตถุประสงคห์รือนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้

เบีย่งเบนไปจากวตัถปุระสงคห์รอืนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  และการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตอ้ง

กระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  หรอืในกรณีทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ คูส่ญัญาอกีฝ่าย

หนึง่ตอ้งเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์ตัวแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืผูค้า้สญัญา

ซือ้ขายลว่งหนา้   

 

3.6.9 ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารดังกล่าวตอ้งไม่ท าใหก้ารจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคห์รือ

นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และตอ้งไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมูลคา่สงูกวา่มูลคา่การลงทนุ 

(2) ตราสารดงักลา่วมกีารจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งองิกับสนิคา้หรอืตวัแปรทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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(3) ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดังกลา่วจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ้ง

เป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้  

การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานตอ่เมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นวรรคหนึง่ (1) และ (3)   

(1) หุน้กูอ้นุพันธท์ีม่ลีกัษณะตามทา้ยขอ้ 3.6.2 

(2) ตราสารทีอ่อกโดยสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย หรอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่

ในอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)  ทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ตราสารดังกล่าวจัดท าขึน้ในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.6.2 (1) หรือขอ้ 3.6.2 (2.1) (2.2) 

(2.3) หรอื (2.4) 

(ข)  ตราสารดังกลา่วตอ้งอา้งองิกับราคาหุน้ ราคาเฉลีย่ของกลุ่มหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามขอ้ 3.6.2 ดัชนีกลุ่ม

หลักทรัพย ์ดัชนีกลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์อัตราดอกเบีย้ อันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อ

การช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว และดัชนีเงนิเฟ้อ ทัง้นี้ ในกรณีของ

ดชัน ีตอ้งมลีกัษณะตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(ค)  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสารกอ่นครบอายุตราสาร 

(callable) บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งแก่ผูล้งทุน ลูกคา้ หรือคณะกรรมการ

กองทนุ แลว้แตก่รณี กอ่นท าการลงทนุ 

ทัง้นี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง นอกเหนือจากลักษณะขา้งตน้ บริษัทจัดการจะยื่นค าขอความเห็นชอบ 

ตามรูปแบบและวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นรายกรณีและกอ่นการลงทนุในตราสารดังกลา่ว บรษัิท

จัดการจะตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และเปิดเผย

ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับผูล้งทุน ซึง่หากบรษัิทจัดการมไิดด้ าเนินการดังกล่าว ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบเป็นอันสิน้สดุลง

ทนัทใีนเวลาทีล่งทนุโดยมไิดด้ าเนนิการดงักลา่ว 

 

 

 

3.6.10 หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ลีักษณะดงันี้  

(1) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจ์ะสั่งรับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และอยู่ระหวา่งการด าเนนิการกระจายการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย

การรับและเพกิถอนหน่วยลงทนุ และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(2) ตราสารทีอ่อกโดยกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตามขอ้ (1) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

 

ทัง้นี ้หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตอ้งเป็นหน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่สนอขาย

ต่อผูล้งทุนเป็นการทั่วไป หรือทีเ่ป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ 

 

3.6.11 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศทีน่อกเหนือจากหน่วยลงทุนตามขอ้ 3.6.1 (2) หรือขอ้ 3.6.2 (2.5) หรือ 

ขอ้ 3.6.4 หรือขอ้ 3.6.5 หรือขอ้ 3.6.10 ทีไ่ดรั้บการอนุมัตจัิดตัง้จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายใน

ประเทศ เชน่ กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้น ้ามันดบิ กองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุนใน
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สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้สนิคา้โภคภัณฑ ์กองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตา่งประเทศ เป็น

ตน้ 

 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ 

บรษัิทจัดการอาจลงทนุในทรัพยส์นิในตา่งประเทศเพือ่กองทนุไดเ้ทยีบเทา่กับประเภททรัพยส์นิในประเทศ โดยกรอบประเทศที่

ลงทนุตอ้งมคีณุสมบัต ิดงันี ้ 

(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาด

หลกัทรัพยเ์ป็นสมาชกิของ WFE  

(2) การลงทุนนัน้ตอ้งไม่ท าใหก้ารจัดการกองทนุเบีย่งเบนไปจากวัตถุประสงค ์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน

และไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ    

(3) บริษัทจัดการตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ตได ้

(4) มีขอ้มูลทางดา้นราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยเป็นราคาทีน่่าเชือ่ ถือ อา้งองิได ้และสอดคลอ้งตามหลัก

วชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล   

(5) มกีารคุม้ครองประโยชน์ของผูล้งทนุ (investor protection) ทีถ่อืไดว้า่เทยีบเทา่กับการลงทนุในหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นิทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนัในประเทศไทย 

(6) มลีกัษณะอืน่ใดทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

3.6.12 ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ไดแ้ก ่หุน้หรอืหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ โดยบรษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูเพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุเกีย่วกบัตราสารดงักลา่วไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) หุน้ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานที่เป็นสมาชกิสามัญของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federation of Exchanges (WFE) 

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

ดงักลา่วมไิดม้ลีกัษณะตาม (1)  

(3) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีเ่ป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทนุ หรอืทีเ่ป็นกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบาย

การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้  ซึง่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับ

ดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เ ป็นสมาชิกสามัญของ International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of 

Exchange (WFE)   

(3.2)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทนุเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับ

ทรัพยส์นิทีก่องทนุอาจลงทุนหรือมไีวไ้ด ้ เวน้แตเ่ป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศทีม่ี

นโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3.3)  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุหรอืมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี หรอืกองทุนสว่นบุคคลรายย่อย  หน่วยลงทุนทีจ่ะลงทุนหรือมไีวไ้ด ้ตอ้ง

เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเชน่กนั 

(3.4)  ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 
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3.6.13 ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ไดแ้ก ่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีอ่อกโดยบคุคลตา่งประเทศและเสนอขายใน

ตา่งประเทศ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ไดแ้ก ่

(1.1)  พันธบัตรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ 

หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน ซึง่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอื

ของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(1.2)  พันธบตัรหรอืตราสารแห่งหนี้ทีรั่ฐวสิาหกจิตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน ซึง่มี

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

 

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน ไดแ้ก ่ 

(2.1)  ตราสารแหง่หนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลตา่งประเทศ ซึง่มอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยู่ในอันดับ

ทีส่ามารถลงทุนได ้และไดรั้บการคัดเลอืกใหใ้ชใ้นการค านวณดัชนีตราสารแห่งหนี้ทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็น

ภาษาองักฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย   

(2.2)  ตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยนิตบิุคคลต่างประเทศทีม่อีายุตราสารคงเหลอืไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วันที่

ลงทนุ ซึง่นติบิคุคลดงักลา่วมอีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในสองอันดับแรก ทัง้นี้ ผูล้งทนุตอ้งสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาอังกฤษผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตดว้ย   

(3) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทนุรวมตราสาร

แหง่หนี ้หรอืของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อืน่ทีส่ านักงานก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงนิ เป็นตน้ ซึง่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูล

ด า้นหลักท รัพย์และตลาดซื้อขายหลักท รัพย์ที่ เ ป็นสมาชิกสามัญของ  International 

Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of 

Exchange (WFE)  

(3.2)  ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทนุเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับ   

ทรัพยส์นิทีก่องทุนอาจลงทุนหรือมไีวไ้ด ้เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ี

นโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 

(3.3)  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุหรอืมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) 

หน่วยลงทนุทีจ่ะลงทนุหรอืมไีวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้เพือ่

ผูล้งทนุทัว่ไปเชน่กนั  

(3.4)  ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedged fund)  

 

3.6.14 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ไดแ้ก ่หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ  

 

3.6.15 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยใ์นตา่งประเทศ หรอืตราสารของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์

ตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) 
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3.6.16 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทองค าในตา่งประเทศ ซึง่ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE)   

(2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทนุเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทรัพยส์นิที่

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้ เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ีนโยบายการลงทุนใน

ทองค าโดยตรง  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุหรอืมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป (retail fund) กองทนุส ารอง

เลีย้งชพี หรือกองทุนสว่นบคุคลรายย่อย  หน่วยลงทุนทีจ่ะลงทุนหรอืมไีวไ้ด ้ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทั่วไปเชน่กนั 

(4)  ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

3.6.17 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นพันธบัตร หรอืหุน้กูท้ีไ่ม่ใชหุ่น้กู ้

อนุพันธ ์  

   

3.6.18 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management)  

(ข) บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการใหม้กีารกันหรอืแยกทรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีณุภาพซึง่มสีภาพคลอ่งในจ านวนที่

เพยีงพอตอ่มูลคา่การใชส้ทิธติามตราสารดังกลา่ว (fully covered) ไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสาร

นัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3.6.19 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั ้งนี้ บริษัทจัดการตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

3.6.20 ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยโ์ดยหลกัทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสาร ตามขอ้ 3.6.13 และขอ้ 3.6.17 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ

ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  

3.6.21 สัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อการเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)  

ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรือตามที่ไดรั้บอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาได ้ตอ้งมสีนิคา้หรอืตวัแปรอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หลกัทรัพย ์

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

(4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ของตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอื

ของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(5) ทองค า 

(6) น ้ามันดบิ  
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(7) ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดชันเีงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

หรอื (9) 

(8) ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีามขอ้ (7) 

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

 

การเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บรษัิทจัดการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไม่ท าใหว้ัตถุประสงคห์รอืนโยบายการลงทนุของกองทนุ

นั้นเบี่ยงเบน  และตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนยา้ย

ผลตอบแทนหรอืผลประโยชนใ์นเชงิการเงนิหรอืเศรษฐกจิ (credit derivative) 

(2) บรษัิทจัดการอาจเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท าในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  หรอื

บรษัิทจัดการอาจเขา้เป็นคู่สญัญาทีก่ระท านอกศูนยส์ญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ได ้(OTC) หากคู่สญัญาเป็นบคุคล

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)     สถาบันการเงนิหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข)     นติบิคุคลตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้

ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรอืหน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange 

(WFE) และตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment 

grade) เทา่นัน้ 

(ค)     สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

(investment grade)  

(ง)     นติบิคุคลอืน่ทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเขา้เป็นคูส่ญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่มสีนิคา้หรอืตัวแปรนอกจากหลักเกณฑ ์

ตามประกาศที ่สน. 24/2552 ก าหนดไว ้บรษัิทจัดการอาจขออนุญาตสนิคา้หรอืตัวแปรอา้งองิของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ตอ่ส านักงานเพือ่พจิารณาเป็นรายกรณีไป 

 

3.6.22 ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) การลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารดังกล่าวตอ้งไม่ท าใหก้ารจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคห์รือ

นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และตอ้งไมท่ าใหก้องทนุขาดทนุเป็นมูลคา่สงูกวา่มูลคา่การลงทนุ 

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

(3) ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารดังกลา่วจะมผีลท าใหก้องทนุตอ้งรับมอบทรัพยส์นิ ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ้ง

เป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้   

 

การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากส านักงานตอ่เมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑใ์นวรรคหนึง่ (1) และ (3)    

 

(1) หุน้กูอ้นุพันธท์ีม่ลีกัษณะตามทา้ยขอ้ 3.6.2 
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(2) ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(investment  grade) ทีม่ลีกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก)     ตราสารดังกลา่วจัดท าขึน้ในรูปแบบตราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.6.2 (1) หรอืขอ้ 3.6.2 (2.1) (2.2) 

(2.3) หรอื (2.4)  

(ข)     ตราสารดงักลา่วตอ้งอา้งองิกับราคาหุน้ ราคาเฉลีย่ของกลุม่หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามขอ้ 3.6.2 ตราสาร

แหง่หนีต้า่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.12 ดชันกีลุม่หลกัทรัพย ์ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์อัตราดอกเบีย้ 

อันดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรอืของผูอ้อกตรา

สารดงักลา่ว และดชันเีงนิเฟ้อ ทัง้นี้ ในกรณีของดัชนี ตอ้งมลีักษณะตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด 

(ค)     ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีใ่หส้ทิธแิกผู่อ้อกตราสารในการทีจ่ะช าระหนี้ตามตราสารกอ่นครบอายุตรา

สาร (callable)  บริษัทจัดการไดเ้ ปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งแก่ผู ล้งทุน ลูกคา้ หรือ

คณะกรรมการกองทนุ แลว้แตก่รณี กอ่นท าการลงทนุ 

 

ทัง้นี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง นอกเหนือจากลักษณะขา้งตน้ บริษัทจัดการจะยื่นค าขอความเห็นชอบ 

ตามรูปแบบและวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นรายกรณีและกอ่นการลงทนุในตราสารดงักลา่ว  

 

บรษัิทจัดการจะตอ้งด าเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และ

เปิดเผยความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูล้งทนุ ซึง่หากบรษัิทจัดการมไิดด้ าเนนิการดงักลา่ว ใหก้ารใหค้วามเห็นชอบเป็นอันสิน้สดุ

ลงทนัทใีนเวลาทีล่งทนุ โดยมไิดด้ าเนนิการดงักลา่ว 

 

3.6.23 ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ หุน้กู ้หรือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมีผูอ้อก 

เป็นนติบิคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  

 

ในกรณีทีต่ราสารแห่งหนี้ตามขอ้ 3.6.23 เป็นตั๋วแลกเงนิหรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีม่ีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้น 

ตอ้งอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือัตราดอกเบีย้ลอยตัวเทา่นัน้ 

 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรอืค ้าประกันของบคุคลทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.6.23 ตอ้งเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัล  

ทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธิไล่เบี้ยโดยไม่มีขอ้ก าหนดลบลา้งหรือจ ากัดความรับผิดของผูส้ลักหลัง หรือ 

ค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

 

3.6.24 เงินฝากระยะสัน้ในสถาบันการเงิน หรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ที่สถาบันการเงิน 

เป็นผูอ้อก โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตัง้อยู่ในประเทศที่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิต่างประเทศ รวมถึง 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (money market fund) ทัง้นี้ การมไีวซ้ ึง่เงนิฝากหรือตราสารดังกล่าวตอ้งมี

วัตถุประสงคเ์พือ่อ านวยความสะดวกหรอืป้องกันปัญหาในการด าเนนิงานในตา่งประเทศของกองทนุ เชน่ เพือ่รอการลงทุน 

หรอืเพือ่ช าระคา่ใชจ้า่ย หรอืเพือ่รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้   

 

3.6.25 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิ หรอืตราสารทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด (near-cash) ในตา่งประเทศ เพือ่การลงทนุนอกเหนือจาก

ทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 3.6.24  
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3.6.26 หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่ลีักษณะดงันี้  

(1) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยจ์ะสั่งรับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

และอยู่ระหวา่งการด าเนนิการกระจายการถอืหน่วยลงทนุตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย

การรับและเพกิถอนหน่วยลงทนุ และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(2) ตราสารทีอ่อกโดยกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตามขอ้ (1) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

 

ทัง้นี ้หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตอ้งเป็นหน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่สนอขาย

ต่อผูล้งทุนเป็นการทั่วไป หรือทีเ่ป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ 

 

ในกรณีทีเ่ป็นหน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑข์อ้ใด

ขอ้หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แลว้แตก่รณีดว้ย  

(ก) กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาด

ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) 

(ข) หน่วยดังกล่าวจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federation of 

Exchanges (WFE) 

 

3.6.27 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุจะลงทนุหรอืมไีวไ้ด ้นอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.6.12 (2) 

ขอ้ 3.6.13 (3) ขอ้ 3.6.15 ขอ้ 3.6.16 และขอ้ 3.6.26 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนไดโ้ดยตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลดา้น

หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) 

(2) ตอ้งเป็นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตา่งประเทศทีม่ทีรัพยส์นิทีล่งทนุเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทรัพยส์นิที่

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้เวน้แต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีม่ีนโยบายการลงทุนใน

ทองค าโดยตรง 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุหรอืมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุส ารองเลีย้งชพี หรอื

กองทนุสว่นบคุคลรายยอ่ย หน่วยลงทนุทีจ่ะลงทนุหรอืมไีวไ้ดต้อ้งเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่

จัดตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปเชน่กนั 

(4) ตอ้งไมใ่ชห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์

 

3.6.28 ทรัพย์สนิอืน่ทีส่ านักงานอาจก าหนดเพิ่มเตมิในภายหลังหรือทรัพย์สนิอืน่ทีม่ีลักษณะท านองเดยีวกับขอ้ 3.6.1  

ถงึขอ้ 3.6.27 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

3.7 อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ในประเทศ:  
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บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ประกาศ

ก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

อตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

3.7.1   บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม โดยไมจ่ ากัดอตัราสว่น 

(1)  ตราสารภาครัฐไทย  

(2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2.2) ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซือ้

ขายลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว  

ทัง้นี้ มูลคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามขอ้ (2) เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ตราสาร

นัน้ในแตล่ะรุ่น   

 

3.7.2  บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.7.1 (2) หรือสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดังกลา่ว เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก

หรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

  

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึ่ง  ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยส์นิทุกประเภททีผู่อ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สญัญาราย

ดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิ

เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย   

 

ทัง้นี ้มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น   

 

3.7.3 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารดังตอ่ไปนี้  ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือ

บรษัิทเงนิทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของ

กองทุนได ้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือ

คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามขอ้ 3.6.2 

(2)  ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตามขอ้ 3.6.3 

(3)  เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามขอ้ 3.6.6 

(4) ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์ตามขอ้ 3.6.7 

(5) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.6.8  

(6) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ตามขอ้ 3.6.9 

 

การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึง่และทรัพยส์นิตามขอ้ 3.7.4 (1) หรอื (2) และ ขอ้ 3.7.5(1) 

ทีธ่นาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึง่

กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอัตราสว่นดังกลา่ว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย ์หากธนาคารพาณิชยนั์น้เป็นสาขาของ

ธนาคารตา่งประเทศ  ใหนั้บทรัพยส์นิทีธ่นาคารตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกัน หรอืคูส่ัญญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรือมไีวร้วมในอัตราสว่นดังกลา่วดว้ย ทัง้นี้ไม่วา่กรณีใด มใิหค้ านวณเงนิฝากใน

บญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุเขา้ในอัตราสว่นดงักลา่วดว้ย 
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3.7.4 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง 

ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศตามขอ้ 3.6.1 ทีบ่รษัิทจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา  ทัง้นี้ ไม่รวมถงึตราสารแห่ง

ทนุของบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการใหเ้หตแุหง่การเพกิถอนหมดไป 

(2) หุน้ทีค่ณะกรรมการตลาดหลักทรัพยส์ัง่รับเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ผู ้

ออกหุน้ดังกลา่วอยู่ระหวา่งการด าเนนิการกระจายการถอืหุน้รายย่อยตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยวา่ดว้ยการรับหุน้สามัญหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน 

(3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามขอ้ 3.6.2 หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุตามขอ้ 3.6.3 ทัง้นี้ เฉพาะทีม่อีันดับความ

น่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)    

(4) หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอืหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์

(REITs) ตามขอ้ 3.6.4 

(5) ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ ตามขอ้ 3.6.7 ทีอ่ันดับความน่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade) 

(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามขอ้ 3.6.8 ทีคู่ส่ญัญามอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade)  

(7) ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ตามขอ้ 3.6.9 ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้(investment grade) 

(8) หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐาน ตามขอ้ 3.6.11 

  

ตราสารแห่งทนุ ตามขอ้ 3.7.4 (1) และตราสารแห่งหนี้ ตามขอ้ 3.7.4 (3) มใิหห้มายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวมทีถ่กูจัดใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุ ตามขอ้ 3.6.1 (2) หรอืตราสารแหง่หนี ้ตามขอ้ 3.6.2 (2.5) 

 

การค านวณอัตราสว่นตามวรรคหนึง่  ใหนั้บทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่และทรัพยส์นิตามขอ้ 3.7.5 (1) ทีบ่คุคลดังกลา่วเป็นผู ้

ออก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา ทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอัตราสว่นดังกลา่ว

ดว้ย 

 

ในกรณีทีก่องทนุลงทนุหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานตามขอ้  3.7.4 (8) ทีม่ลีักษณะดังตอ่ไปนี้ ใหนั้บมูลค่า

หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นของบคุคลตามวรรคหนึง่ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(1) ผลประโยชน์ทีก่องโครงสรา้งพื้นฐานจะไดรั้บขึน้อยู่กับความสามารถในการบรหิารกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานโดย

เจา้ของกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืบรษัิทใหญห่รอืบรษัิทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว 

(2) หน่วยของกองโครงสรา้งพื้นฐานไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหน่วยทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกอง

โครงสรา้งพืน้ฐานถกูถอืโดยเจา้ของกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอืบรษัิทใหญห่รอืบรษัิทยอ่ยของบคุคลดงักลา่ว 

 

การพจิารณาบรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยขา้งตน้ ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดเกีย่วกับการ

จัดท างบการเงนิรวม 

 

3.7.5 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 และขอ้ 3.7.4  

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวซึง่บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีลูคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง 

ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(2) การลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทุกบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล  

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคู่สญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ 

 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับหน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีจั่ดตัง้ขึน้

ตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่ไม่รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีไ่มเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้ 3.7.4 (8) 

ใหน้ าความในขอ้ 3.7.4 วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการนับรวมอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ดว้ย โดยอนุโลม 

 

3.7.6 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ของกลุ่มกจิการนัน้ไม่เกนิอัตราอย่างใด

อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับรอ้ยละ 

10  ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้  ทัง้นี้ ตัวชีว้ัดดังกลา่วตอ้งเป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่ี

การเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

 

3.7.7 การลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพย์สนิทีบ่ริษัทในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของ

กองทนุ  หากทรัพยส์นิดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษัิทจัดการอาจ

ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วโดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิ

อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของทรัพยส์นิดังกลา่วในตัวชีว้ัดรวมกับรอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้

เฉพาะในกรณีทีอ่ตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) แลว้แตก่รณี  

 

3.7.8 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรือตั๋วสัญญาใชเ้งนิทีธ่นาคารทีม่ีกฎหมาย

เฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย สถาบันการเงนิ

ทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ หรอืธนาคารตา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา เป็นจ านวนทีม่มีูลคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ย

ละ 45 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายุกองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมทีม่อีายุ

นอ้ยกวา่หนึง่ปี  

(1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณชิย ์

(3) บรษัิทเงนิทนุ 

(4) บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

(6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิหนั้บมลูคา่ของทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม 
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(2) ทรัพย์สนิทีคู่่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กองทุนรวมซึง่เป็นไปตามที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิใหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทุนรวมที่มีการก าหนดอายุโครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ทัง้นี้ เฉพาะ 

ในระยะเวลาหกเดอืนกอ่นวนัครบก าหนดอายขุองโครงการจัดการกองทนุรวม  

 

ในกรณีทีเ่งินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเ้กนิอัตราส่วนทีก่ าหนด 

ตามวรรคหนึง่ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วใหม้มีลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมภายในสามสบิวนันับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชนัีน้   

 

ทัง้นี้ ใหค้ านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวโดยเฉลี่ยตัง้แต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชนัี้น 

จนถงึวนัทีท่รัพยส์นินัน้มมีลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  

 

เมือ่บรษัิทจัดการไดป้ฏบิัตติามวรรคสามแลว้ บรษัิทจัดการจะรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวัน

ท าการถัดจากวันทีท่รัพยส์นินัน้มมีูลค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม  เพื่อให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิัตดิังกล่าว  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทนุรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายในหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บรายงานจากบรษัิทจัดการดว้ย  

 

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคสามได ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจสัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม

นัน้ 

 

3.7.9 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวนของ

ตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบัญชใีด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.เพือ่ไมต่อ้งน าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ ในชว่งเวลาทีเ่กดิความ

ผันผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.7.8 ไดส้ าหรับรอบระยะเวลาบัญชนัีน้  

 

3.7.10 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยใ์นประเทศและ/หรือหน่วยทรัสต์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) ในประเทศ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้ 

ทัง้นีห้น่วยลงทนุตามขอ้ 3.7.10 เมือ่รวมกบัหน่วยลงทนุตามขอ้ 3.7.27 แลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ 

  

3.7.11 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุ เพื่อเป็นทรัพยส์นิของ

กองทนุไดไ้มเ่กนิอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการ

อืน่เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการ ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการ

เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

(2) ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการอืน่ 

เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ ไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  
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ทัง้นี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการ

ลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

3.7.12 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีม่วีัตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง (hedging) เพื่อ

เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่

 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีก่ระท านอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้โดยมี

วตัถปุระสงคน์อกเหนอืจากเพือ่การลดความเสีย่ง และเมือ่นับรวมกับการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้แฝง โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

3.7.13 ในกรณีทีก่องทนุเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมไิดม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง (hedging) 

บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหม้กีารกันหรือแยกทรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพซึง่มสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พียงพอต่อ

มูลค่าสุทธิทีก่องทุนอาจมีภาระตอ้งช าระหนี้หรือช าระค่าสนิคา้เมื่อสิน้สุดสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (fully covered) ไว ้

ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 

3.7.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง และเขา้เป็นคู่สัญญา 

ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมวีตัถปุระสงคน์อกเหนือจากเพือ่การลดความ

เสีย่ง มมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ การค านวณอัตราสว่นดังกลา่ว ใหนั้บ

รวมถงึการลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงในตา่งประเทศดว้ย 

 

ความในวรรคหนึ่งมใิหน้ ามาบังคับใชก้ับกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ ตามค าสั่งล่วงหนา้ซึง่ระบเุวลาแน่นอน 

(auto redemption) กองทนุรวมเปิดแบบมกี าหนดระยะเวลา (interval fund) ซึง่ก าหนดชว่งห่างของวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุครัง้กอ่นและครัง้ใหมย่าวกวา่อายขุองตราสารดงักล่าว หรอืกองทนุรวมปิด 

 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิดทีก่ าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวันท าการ (daily redemption fund) กองทนุรวมเปิด

แบบมกี าหนดระยะเวลา (interval fund) ทีก่ าหนดวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่ห่างกันนอ้ยกวา่ 15 

วนั หากการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ใิชหุ่น้กูอ้นุพันธข์องกองทนุดังกลา่วเกนิ

อตัราสว่นทีก่ าหนดขา้งตน้ แลว้แตก่รณี โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดต้ราสารมาเพิม่เตมิ  ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมี

ไวซ้ ึง่ตราสารดังกล่าวใหม้มีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิอัตราสว่นตามขอ้ดังกล่าวภายใน 30 วันนับแตว่ันทีต่ราสารนัน้มมีูลค่า

เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด 

 

3.7.15 ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงเป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุ

มีความเสีย่งต่อเครดติ (credit risks) ของผูอ้อกสนิคา้หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้  ใหบ้ริษัทจัดการ

ค านวณอัตราสว่นทีผู่อ้อกสนิคา้ของตราสารดังกล่าว หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ (limit of underlying 

issuer or third party) โดยใหค้ านวณอัตราสว่นเสมอืนกองทุนลงทุนในสนิคา้นัน้โดยตรง ทัง้นี้ ใหใ้ชมู้ลค่าของตราสาร

ดงักลา่วเป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ  

 

3.7.16 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝงมีขอ้ก าหนดที่อาจมีผลใหก้องทุนไดรั้บช าระหนี ้

เป็นทรัพยส์นิ  ใหบ้รษัิทจัดการค านวณมลูคา่ของทรัพยส์นิดังกลา่วรวมในอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และ
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ขอ้ 3.7.5 (1)  แลว้แต่กรณี ในทันทเีสมือนกองทุนไดล้งทุนในทรัพย์สนินัน้แลว้ เวน้แต่เขา้ลักษณะตามขอ้ 3.7.15 ให ้

ปฏบิตัติามขอ้ 3.7.15 แทน 

 

3.7.17 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน  ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการค านวณโดยใชมู้ลค่า

หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บจนถงึวันทีค่ านวณมูลคา่ธุรกรรมดังกลา่ว ทัง้นี้ การค านวณอัตราสว่นดังกลา่ว 

ใหนั้บรวมถงึธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศดว้ย 

 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเขา้ท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกนิอัตราส่วนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิไดเ้กิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม   

บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุวันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ  และส่ง

รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบภายในสามวันท าการนับแตว่ันทีธุ่รกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้

มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้

 

3.7.18 บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ 

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์และธุรกรรม

การใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้  

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ใหนั้บมูลคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิของใบ

แสดงสทิธดิังกล่าว รวมในอัตราสว่นส าหรับหลักทรัพย์อา้งองิดังกล่าวทีก่ าหนดในโครงการนี้  โดยถอืเสมอืน

หนึ่งว่ากองทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย์อา้งองินั้นโดยตรง  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบ

แสดงสทิธิในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพย์อา้งองิ รวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพย์สนิหรือ

คูส่ญัญาทีก่ าหนดตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) ก็ได ้

มูลคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิทีน่ ามาค านวณรวมในอัตราสว่นตามวรรคหนึ่งใหม้มีูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสทิธิ

ในผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้

(2) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ บรษัิทจัดการ

จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นับมูลค่าทีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกตราสาร

ดงักลา่ว 

(ข)  นับมูลค่าของหุน้ทีร่องรับรวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกหลักทรัพยอ์า้งองิ  โดยถอืเสมอืนหนึ่งว่ากองทุน

ลงทุนในหุน้ทีร่องรับนัน้โดยตรง  ทัง้นี้ มูลคา่ของหุน้ทีร่องรับใหใ้ชมู้ลคา่ตามราคาตลาดของหุน้นัน้

ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดิงักลา่ว แลว้แตก่รณี   

(3)  ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์ บรษัิทจัดการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นับมูลค่าทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้รวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกตราสาร

ดงักลา่ว 

(ข)  นับมูลค่าของหลักทรัพย์อา้งองิรวมในอัตราส่วนทีผู่อ้อกหลักทรัพย์อา้งองิ  โดยถือเสมือนหนึ่งว่า

กองทนุลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองินัน้โดยตรง  ทัง้นี ้มลูคา่ของหลักทรัพยอ์า้งองิดังกลา่วใหใ้ชมู้ลคา่

ตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งองินัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์  
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(4)  ในกรณีของธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่การใหย้มื

หลักทรัพยโ์ดยใหนั้บมูลค่าทรัพย์สนิทีใ่หย้มืรวมในอัตราส่วนส าหรับหลักทรัพยท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 

3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) โดยถอืเสมอืนหนึง่ว่ากองทุนยังคงมไีวซ้ึง่หลักทรัพยนั์น้อยู่  ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการอาจไม่นับรวมในอัตราสว่นทีค่ านวณตามคูส่ัญญาทีก่ าหนดตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 

3.7.5 (1) ก็ได ้

 

3.7.19 การค านวณมลูคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 

3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1)  ใหนั้บมูลค่าทีคู่่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ รวม

ค านวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว  เวน้แต่กรณีที่กองทุนไดล้งทุนหรือมีไวซ้ ึ่งสัญญานั้นในศูนย ์

ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้  บรษัิทจัดการไมต่อ้งค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามทีก่ าหนดในขอ้ดงักลา่ว 

 

ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพื่อการค านวณอัตราสว่นการลงทุนตามขอ้ 3.7.12   

ใหใ้ชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ 

 

3.7.20 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.7.19 แลว้ ใหบ้รษัิทจัดการค านวณอัตราส่วนทีผู่อ้อกสนิคา้ของสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ (limit of underlying issuer or third party) โดยใหค้ านวณ

อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสนิคา้นั้นโดยตรง ทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่ารเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ 

เป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (credit risks) ของผูอ้อกสนิคา้หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพัน

ของสนิคา้ โดยใหใ้ชมู้ลคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมูลคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณเวน้แต่

ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาออปชนั ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) ซึง่คณูกับ

คา่เดลตา้ของสญัญาออปชนั     
 

รายละเอยีดกรณี Specific :   

1.Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15.00 

2. Non-investment grade company limit: ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5.00 

3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 25.00 

4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 25.00 

5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10.00 

6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00 

 

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ในตา่งประเทศ : 

3.7.21 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก เพือ่

เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมจ่ ากัดอัตราสว่น   

ทัง้นี ้มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 

 

3.7.22 บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.7.21 หรือสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดังกลา่ว เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก

หรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ  35 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
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ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.13 (1.1) จะตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่

ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) และตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามขอ้ 3.6.13 (1.2) จะตอ้งมอีันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) 

 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ใหนั้บตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิทุกประเภททีผู่อ้อกหรือผูเ้ป็นคู่สัญญา 

รายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ัญญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิ

เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย   

 

 ทัง้นี ้มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามวรรคหนึง่ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น 

 

3.7.23 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังต่อไปนี้ ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล  

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนได ้โดยมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก  

ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุ  

(1) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.12 (1) และ (3) 

 

(2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.13 (2) (3)   

ทัง้นี้ ตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยนติบิคุคลตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.13 (2.1) จะตอ้งมอีันดับความน่าเชือ่ถอืของ

ตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได  ้ (investment grade) และตราสารแห่งหนี้ทีอ่อกโดยนิตบิุคคล

ตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.13 (2.2) จะตอ้งมอีายุของตราสารคงเหลอืไม่เกนิหนึง่ปีนับแต่วันทีล่งทนุ และนิติ

บคุคลดงักลา่วมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดบัแรก    

  

(3) ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตามขอ้ 3.6.14 ทัง้นี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้

(investment grade)  

 

(4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิ ทีม่หีลักทรัพยอ์า้งองิเป็นพันธบัตร หรอืหุน้กูท้ีไ่ม่ใชหุ่น้

กูอ้นุพันธ ์ตามขอ้ 3.6.17 ทัง้นี้ เฉพาะทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(investment 

grade)   

 

(5) ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ ตามขอ้ 3.6.18 ทีอ่ันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade)  

 

(6) ธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื  ตามขอ้ 3.6.19 ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้

(investment grade)    

 

(7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ หรอืตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรัพยต์า่งประเทศ 

 

 

(8) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ตามขอ้ 3.6.21 ทีคู่่สัญญามอีันดับความน่าเชือ่ถือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้(investment grade)    
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(9) ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ตามขอ้ 3.6.22 ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้(investment grade)    

 

(10) ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสญัญาใชเ้งนิ หุน้กู ้ หรือใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีู ้

ออกเป็นนิตบิุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ตามขอ้ 3.6.23 ทัง้นี้ เฉพาะทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถืออยู่ใน

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade)    

 

(11) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิหรอืตราสารทีเ่ทยีบเทา่เงนิสด (near-cash) ในตา่งประเทศ ตามขอ้ 3.6.25 

 

(12) หน่วยของกองโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ป็นกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศตามขอ้ 3.6.26 

 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ใหนั้บทรัพย์สนิตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สนิตามขอ้ 3.7.24 ที่บุคคลดังกล่าว  

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคูส่ัญญา ทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอัตราสว่น

ดงักลา่วดว้ย 

 

3.7.24 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิอืน่นอกเหนือจากกรณีทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.22 และขอ้ 3.7.23  

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ทรัพย์สนิดังกล่าวซึง่บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้า

ประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีลูคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง 

ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

(2) การลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตาม (1) เมือ่ค านวณรวมทุกบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล  

ผูส้ลักหลัง ผูค้ ้าประกัน หรอืคู่สญัญาแลว้ ตอ้งมมีูลค่ารวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ   

 

3.7.25 บรษัิทจัดการอาจลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพย์สนิทีก่ลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง  

ผูค้ ้าประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ของกลุม่กจิการนัน้ไม่เกนิอัตราอย่างใด 

อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุ 

(2) อตัราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของกลุม่กจิการดังกลา่วในตัวชีว้ัด (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกับรอ้ยละ 10 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้  ทัง้นี้ ตัวชีว้ัดดังกลา่วตอ้งเป็นดัชนีหรือองคป์ระกอบของดัชนี ทีม่กีาร

เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

 

3.7.26 การลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพยส์นิของ

กองทนุ  หากทรัพยส์นิดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษัิทจัดการอาจ

ลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วโดยมมีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้เมือ่ค านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิ

อัตราทีค่ านวณไดจ้ากน ้าหนักของทรัพยส์นิดังกลา่วในตัวชีว้ัดรวมกับรอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้

เฉพาะในกรณีทีอ่ตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.22 ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 3.7.24 (1) แลว้แตก่รณี  

 

3.7.27 บรษัิทจัดการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์ตา่งประเทศและ/หรอืหน่วยทรัสต์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(REITs) ตา่งประเทศ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้ 
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ทัง้นีห้น่วยลงทนุตามขอ้ 3.7.10 เมือ่รวมกบัหน่วยลงทนุตามขอ้ 3.7.27 แลว้ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ 

 

3.7.28 บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่เงนิฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ทีเ่ทยีบเท่าเงนิสด (near-cash) หรือ

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (money market fund) ในต่างประเทศ ตามขอ้ 3.6.24 เพื่อเป็นทรัพยส์นิของ

กองทนุได ้โดยไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

 

3.7.29  ในการค านวณอัตราส่วนตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3  ขอ้ 3.7.4 ขอ้ 3.7.5(1) ขอ้ 3.7.22 ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 

3.7.24(1) ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีทีท่รัพยส์นิดังกลา่วมผีูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นที่

ผูอ้อกทรัพยส์นิหรือผูท้ีเ่ป็นคู่สัญญาดังกล่าว  หรือค านวณอัตราส่วนผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้า

ประกนั แลว้แตก่รณี ก็ได ้ 

(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิมบีคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน บรษัิทจัดการจะ

เลอืกค านวณอตัราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได ้

การค านวณอัตราสว่นทีผู่รั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกันตามวรรคหนึง่ จะท าไดต้อ่เมือ่บคุคลดังกลา่วไดท้ า

การรับรองตลอดไป รับอาวัลทัง้จ านวน สลักหลังโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บีย้โดยไม่มขีอ้ก าหนดลบลา้งหรอืจ ากัดความรับผดิ

ของผูส้ลกัหลงั  หรอืค ้าประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่เีงือ่นไข   

 

3.7.30 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging)  

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุได ้โดยไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู ่

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีก่ระท านอกศูนยซ์ือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้โดยมี

วัตถุประสงคน์อกเหนือจากเพือ่การลดความเสีย่ง และเมือ่นับรวมกับการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญา 

ซือ้ขายลว่งหนา้แฝง โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

3.7.31 ในกรณีทีก่องทนุเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมไิดม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง (hedging) 

บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหม้กีารกันหรือแยกทรัพยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพซึง่มสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พียงพอต่อ

มูลคา่สทุธทิีก่องทนุอาจมภีาระตอ้งช าระหนี้หรอืช าระคา่สนิคา้เมือ่ส ิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (fully covered) ไวต้ลอด 

เวลาทีไ่ดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

 

3.7.32 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารทีม่ีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง และเขา้เป็นคู่สัญญา 

ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีก่ระท านอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยมวีตัถปุระสงคน์อกเหนือจากเพือ่การลดความ

เสีย่ง มมีลูคา่รวมกนัทัง้ส ิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ การค านวณอัตราสว่นดังกลา่ว ใหนั้บ

รวมถงึการลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงในประเทศดว้ย 

 

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาบังคับใชก้ับกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ลว่งหนา้ซึง่ระบเุวลาแน่นอน 

(auto redemption) กองทนุรวมเปิดแบบมกี าหนดระยะเวลา (interval fund) ซึง่ก าหนดชว่งห่างของวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุครัง้กอ่นและครัง้ใหมย่าวกวา่อายขุองตราสารดงักลา่ว หรอืกองทนุรวมปิด 
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ในกรณีของกองทนุรวมเปิดทีก่ าหนดวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวันท าการ (daily redemption fund) กองทนุรวมเปิด

แบบมกี าหนดระยะเวลา (interval fund) ทีก่ าหนดวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้กอ่นและครัง้ใหม่ห่างกันนอ้ยกวา่ 15 

วนั หากการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่ใิชหุ่น้กูอ้นุพันธข์องกองทนุดังกลา่วเกนิ

อตัราสว่นทีก่ าหนดขา้งตน้ แลว้แตก่รณี โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดต้ราสารมาเพิม่เตมิ  ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุหรอืมี

ไวซ้ ึง่ตราสารดังกลา่วใหม้มีูลคา่รวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิอัตราสว่นตามขอ้ดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันทีต่ราสารนัน้มมีูลค่า

เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด  

 

3.7.33 ในกรณีทีก่ารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงเป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุ

มคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (credit risks) ของผูอ้อกสนิคา้หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ บรษัิทจัดการจะค านวณ

อัตราสว่นทีผู่อ้อกสนิคา้ของตราสารดังกลา่ว หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้ (limit of underlying issuer or 

third party) โดยใหค้ านวณอัตราสว่นเสมอืนกองทนุลงทนุในสนิคา้นัน้โดยตรง ทัง้นี้ ใหใ้ชมู้ลคา่ของตราสารดังกลา่วเป็น

มลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ  

 

3.7.34 ในกรณีที่ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมีขอ้ก าหนดที่อาจมีผลใหก้องทุนไดรั้บช าระหนี ้

เป็นทรัพยส์นิ  ใหบ้รษัิทจัดการค านวณมูลคา่ของทรัพยส์นิดังกลา่วรวมในอัตราสว่นทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 3.7.23 แลว้แตก่รณี 

ในทันทเีสมอืนกองทุนไดล้งทุนในทรัพย์สนินัน้แลว้ เวน้แต่เขา้ลักษณะตามขอ้ 3.7.33 ใหป้ฏบิัตติามขอ้ 3.7.33 แทน 

  

3.7.35 บรษัิทจัดการอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยข์องกองทนุได ้โดยมมีูลคา่ธุรกรรมรวมกันทัง้ส ิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน  ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการค านวณโดยใชมู้ลค่า

หลกัทรัพยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชนท์ีพ่งึไดรั้บจนถงึวันทีค่ านวณมูลคา่ธุรกรรมดังกลา่ว ทัง้นี้ การค านวณอัตราสว่นดังกลา่ว 

ใหนั้บรวมถงึธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยใ์นประเทศดว้ย 

 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเขา้ท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกนิอัตราส่วนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  

หากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้มมีูลค่าเกนิอัตราส่วนดังกล่าวโดยมไิดเ้กดิจากการท าธุรกรรมเพิม่เตมิ  บรษัิท

จัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพยด์งักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุวันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ  และส่ง

รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมทราบภายในสามวันท าการนับแตว่ันทีธุ่รกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้

มมีูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ีบ่รษัิทจัดการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้  

 

3.7.36 บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ 

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ธุรกรรมการ

ใหย้มืหลกัทรัพย ์ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพย์อา้งองิ ใหนั้บมูลค่าของหลักทรัพย์อา้งองิของ 

ใบแสดงสทิธดิงักลา่ว รวมในอัตราสว่นส าหรับหลักทรัพยอ์า้งองิดังกลา่วทีก่ าหนดในโครงการนี้  โดยถอืเสมอืน

หนึ่งว่ากองทุนไดล้งทุนหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยอ์า้งองินัน้โดยตรง  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบ

แสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิ รวมในอัตราส่วนที่ค านวณตามผูอ้อกทรัพย์สนิหรือ

คูส่ญัญาทีก่ าหนดตามขอ้ 3.7.22 ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 3.7.24 (1) ก็ได ้
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มูลค่าของหลักทรัพย์อา้งอิงที่น ามาค านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งใหม้ีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธ ิ

ในผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรัพยอ์า้งองิทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว ้ 

  

(2) ในกรณีของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ บรษัิทจัดการ

จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นับมูลคา่ทีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วมีหนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้ รวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกตราสาร

ดงักลา่ว  

(ข)  นับมูลค่าของหุน้ทีร่องรับรวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกหลักทรัพยอ์า้งองิ  โดยถอืเสมอืนหนึ่งว่ากองทุน

ลงทนุในหุน้ทีร่องรับนัน้โดยตรง  ทัง้นี้ มูลค่าของหุน้ทีร่องรับใหใ้ชมู้ลค่าตามราคาตลาดของหุน้นัน้

ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดิงักลา่ว แลว้แตก่รณี    

(3) ในกรณีของใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์ บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  นับมูลค่าทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวมหีนา้ทีต่อ้งช าระตามตราสารนัน้รวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกตราสาร

ดงักลา่ว 

(ข)  นับมูลค่าของหลักทรัพย์อา้งองิรวมในอัตราสว่นทีผู่อ้อกหลักทรัพย์อา้งองิ  โดยถือเสมอืนหนึ่งว่า

กองทนุลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองินัน้โดยตรง  ทัง้นี ้มลูคา่ของหลกัทรัพยอ์า้งองิดังกลา่วใหใ้ชมู้ลคา่

ตามราคาตลาดของหลกัทรัพยอ์า้งองินัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์  

(4) ในกรณีของธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ บรษัิทจัดการจะค านวณอัตราสว่นการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่การใหย้มื

หลักทรัพยโ์ดยใหนั้บมูลค่าทรัพยส์นิทีใ่หย้มืรวมในอัตราสว่นส าหรับหลักทรัพยท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.22 ขอ้ 

3.7.23 และขอ้ 3.7.24 (1) โดยถอืเสมอืนหนึง่วา่กองทนุยังคงมไีวซ้ึง่หลักทรัพยนั์น้อยู่  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจ

ไมนั่บรวมในอตัราสว่นทีค่ านวณตามคูส่ญัญาทีก่ าหนดตามขอ้ 3.7.22 ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 3.7.24 (1) ก็ได ้

 

3.7.37 การค านวณมูลคา่การลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่การค านวณอัตราสว่นการลงทนุ ตามขอ้ 3.7.22 

ขอ้ 3.7.23 และขอ้ 3.7.24 (1) ใหนั้บมลูคา่ทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่มหีนา้ทีต่อ้งช าระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ รวมค านวณ

ในอัตราสว่นของบุคคลทีเ่ป็นคูส่ัญญาดังกลา่ว  เวน้แตก่รณีทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญานัน้ในศนูยซ์ือ้ขายสัญญา

ซือ้ขายลว่งหนา้  บรษัิทจัดการไมต่อ้งค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามทีก่ าหนดในขอ้ดงักลา่ว  

 

ทัง้นี้ การค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ เพื่อการค านวณอัตราสว่นการลงทุนตามขอ้ 3.7.30   

ใหใ้ชม้ลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมลูคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณ 

 

3.7.38 นอกจากการค านวณตามขอ้ 3.7.37 แลว้  ใหบ้ริษัทจัดการค านวณอัตราส่วนทีผู่อ้อกสนิคา้ของสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ หรือผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพันของสนิคา้  (limit of underlying issuer or third party) โดยใหค้ านวณ

อัตราสว่นเสมือนกองทุนลงทุนในสนิคา้นั้นโดยตรง  ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่การเขา้เป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

เป็นผลหรอือาจเป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งตอ่เครดติ (credit risks) ของผูอ้อกสนิคา้หรอืผูท้ีต่อ้งช าระหนี้ตามขอ้ผูกพัน

ของสนิคา้ โดยใหใ้ชมู้ลคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) เป็นมูลคา่ทีใ่ชใ้นการค านวณเวน้แต่

ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาออปชนั ใหบ้รษัิทจัดการใชมู้ลคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (notional amount) ซึง่คณูกับ

คา่เดลตา้ของสญัญาออปชนั    

 

3.7.39 ในกรณีทีต่ราสารแหง่ทนุ หรอืตราสารแหง่หนี้ ในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่

ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดในขา้งตน้  หากตอ่มาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน นัน้มมีูลค่าเกนิ

อตัราสว่นดงักลา่ว โดยเหตดุังตอ่ไปนี้ บรษัิทจะด าเนนิการแกไ้ขอัตราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดภายใน 30 วันนับแตว่ันที่
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มีการประกาศใหท้ราบถึงเหตุดังกล่าว  เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  โดยไดรั้บผ่อนผันจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแห่งทนุนัน้ ในเวลาตอ่มาเป็นตราสารแห่งทุนของบรษัิทจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหวา่งแกไ้ขการด าเนนิการให ้

เหตแุหง่การเพกิถอนหมดไป  หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน    

(2) ตราสารแหง่หนีห้รอืตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื 

 

3.7.40 ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดใน

ขา้งตน้ หากตอ่มามมีูลคา่เกนิอัตราสว่นดังกลา่วจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิ

ดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และวันทีท่รัพยส์นิ

นัน้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ  และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ทราบภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกลา่วไวท้ี่

บรษัิทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้  

 

3.7.41  ในกรณีทีก่ารรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทนุรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษัิทใดเป็นผูอ้อก เพือ่เป็นทรัพยส์นิ

ของกองทุนรวม เมือ่รวมกันทุกกองทุนรวมทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศที ่สน. 24/2552 เรือ่ง การลงทนุและการมไีว ้

เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2552 ดงันีค้อื 

(1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่ าหนดใหบ้รษัิทจัดการสามารถรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ได ้

(2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนที่เกนิอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เวน้แต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นและ  

สมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ 

(3) กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าว เป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็น 

ผูถ้ือหุน้ของบริษัทนั้นจนถงึหรือขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  บริษัทจัดการตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บการ

ยกเวน้การท าค าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรือยืน่ค าขอผ่อนผันการท า

ค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ

วธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ  ทัง้นี้ การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดังกลา่ว  ใหบ้รษัิทจัดการลด

สดัสว่นตามสดัสว่นของหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่ตล่ะกองทนุไดม้าจากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ 

 

3.7.42  ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรัพยส์นิของกองทนุ มมีูลคา่ไม่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด

ในขา้งตน้  หากต่อมามมีูลค่าเกนิอัตราสว่นดังกล่าวโดยไม่เขา้ลักษณะตามขอ้ 3.7.8 ขอ้ 3.7.14 ขอ้ 3.7.17 ขอ้ 3.7.32  

ขอ้ 3.7.35 ขอ้ 3.7.39 ขอ้ 3.7.40 และขอ้ 3.7.41 และการเกนิอัตราสว่นดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรือไดท้รัพยส์นิ 

มาเพิม่เตมิ  บรษัิทจัดการจะยังคงมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไปก็ได ้  

 

บรษัิทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิตามวรรคหนึง่ และวันทีท่รัพยส์นิ

นัน้มมีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน

สามวันท าการนับแต่วันทีท่รัพย์สนินั้นมีมูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไวท้ีบ่ริษัท

จัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้
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3.7.43 ขอ้จ ากดัการลงทนุขา้งตน้จะไม่น ามาบังคับใชใ้นกรณีทีป่รากฏเหตตุามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม” 

และบรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุตามหัวขอ้ “การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิกองทนุรวม” 

 

4.  นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ย  

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

บรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะไม่จา่ยเงนิปันผล แตจ่ะน าผลก าไรไปลงทนุตอ่เพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ 

 

5.  การรบัช าระหนีเ้พือ่กองทนุรวมดว้ยทรพัยส์นิอืน่ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนีห้รอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สามารถ

ช าระหนี้ได ้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรือ

ลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดงันี ้  

 

5.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์

5.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธ ิ

จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ 

 

5.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่น าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ใน

โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุน 

ทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

 

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์

ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

  

5.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธิ

จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจาก

วันทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท า

การนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ

เฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

 

5.1.4 เมือ่มีการบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดรั้บช าระหนี ้

ตามตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บริษัทจัดการจะปฏบิัตติามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม  

 

5.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมูลคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์  

5.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอืน่ทีม่ใิช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 

จากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยมติเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน 
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ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดง

ความเห็นพรอ้มเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกวา่การถอื

หรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้   

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับ

ทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นใน

การรับช าระหนี ้  

 

5.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการ

กบัทรัพยส์นิดงักลา่วดงันี ้  

 (1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่ว  

 ตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้  

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว 

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหวา่งทีบ่รษัิท

จัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกลา่วในกรณี

ทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

 

5.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณว์า่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้ 

บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อก

ตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้าก

การรับช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้หรือสทิธเิรียกรอ้งนั้นมารวม

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตาม 5.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บ 

จากการรับช าระหนี้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

ดังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ ทัง้นี้ หากไดม้กีาร

จ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บจากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธนัิน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการ

เฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุก็ได ้

 

6. ชือ่ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เง ือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน ์และสถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

6.1. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูด้แูลผลประโยชน:์  

ชือ่ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ :  400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2470-3200-1  

 

6.2. เง ือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน:์  

การเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมมเีงือ่นไขดังนี ้ 
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(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วใหอ้กี

ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั   

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่ปฏบิัตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้คู่สญัญา 

อกีฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสญัญาได ้โดยบอกลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่ใดอันจะมผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์ มสีทิธบิอกเลกิสัญญาได ้โดยบอกกล่าวให ้

บรษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั   

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิเป็นจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้ส ิน้ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน ์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ น าขอ้มูลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุรวม หรอืขอ้มูลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

กองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนรวม หรือก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ เวน้แต่เป็นการปฏบิัตติามอ านาจหนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์บรษัิทจัดการ

สามารถบอกเลกิสญัญาฉบับนี้ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เป็นหนังสอืไม่นอ้ยกวา่ 15 

วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตใินการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 

15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 

วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

เวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้ บรษัิท

จัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมแ่ทนโดยพลนั   

ทัง้นี้ การเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและการแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทน จะกระท าได ้

ตอ่เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

 

6.3. สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชือ่ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู่ :  400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0-2470-3200-1  

บรษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย  และ 

ทีผู่รั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 

 

7.  ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้อบบญัช ี:   

ชือ่ :  นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

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

 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 
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ชือ่ :  นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 

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

 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   

 

8.  ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องนายทะเบยีนหนว่ยลงทุน:  

ชือ่ :  บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ภัทร จ ากดั  

ทีอ่ยู่ :  ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ 

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

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

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

9. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัจ าหนา่ย : ไมม่ ี 

 

10. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื: 

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 : บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2217-8888   

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจ ากดั (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 : บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 10120 

โทรศพัท ์: 0-2658-8888 ตอ่ 8951, 8954, 8956  
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ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่287 อาคารลเิบอรต์ีส้แควร ์ชัน้ 16 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศพัท ์: 0-2695-5007, 0-2673-5203 

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) 

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

โทรศพัท ์: 0-2657-7171-5   

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2627-3100 ตอ่ 1409, 1413   

 

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

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

กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่48/21 อาคารทสิโก ้ทาวเวอร ์ชัน้ 12 A ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

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

 

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

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

โทรศพัท ์: 0-2635-1700 ตอ่ 794   

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์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 : บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั 

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

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 0-2660-6677   

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชัน้ 3 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2650-9842, 0-2659-8222   
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ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่540  อาคารเมอรค์วิรี ่ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2658-5800 ตอ่ 808, 809     

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่63 อาคารแอทธนิ ีทาวเวอร ์ชัน้ที ่17 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกนัภัย ชัน้ 15-17  ถนนสาธรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

10120 

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

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่319 อาคารจัตรัุสจามจรุ ีชัน้ 17 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศพัท ์: 0-2684-8888 

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั 

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 ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่:  อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ชัน้1 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 

ชือ่ : บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

ทีอ่ยู ่:  เลขที ่540  อาคารเมอรค์วิรี ่ชัน้ 7  ถนนเพลนิจติ  แขวงลมุพนิ ี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์: 0-2680-5000 

 

ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยค์นัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

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

โทรศพัท ์: 0-2205-7000 

 

ชือ่ :     บรษัิท ฮัว่เซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

ทีอ่ยู่ :   เลขที ่255 – 257 อาคารฮัว่เซง่เฮง 2 ชัน้ 5 ถนนเยาวราช แขวงสมัพันธวงศ ์เขตสมัพันธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

10100 

โทรศพัท ์:0-2223-2288 

 

ชือ่ :     บรษัิทหลกัทรัพยอ์ารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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ทีอ่ยู่ :   เลขที ่98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก 

 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์: 0-2862-9999 

 

ชือ่ :     บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 

 ทีอ่ยู่ :   เลขที ่383 อาคารชนิพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  10600 

โทรศพัท ์: 0-2862-9999 

 

ชือ่ :     บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ อนิฟินติ ิจ ากดั 

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

โทรศพัท ์: 0-2238-3988 

 

บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืใน

ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท า

หนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จะตอ้ง

ปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  

 

11. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องทีป่รกึษาการลงทุน :  

ชือ่  :  บรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากดั (มหาชน)   

ทีอ่ยู่  :  252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์ 0-2305-9000   

 

หมายเหต ุ :  

บรษัิทจัดการตกลงแต่งตัง้ใหบ้รษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) ท าหนา้ที่เป็นทีป่รกึษาการลงทุนของบรษัิทจัดการ 

เพือ่กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ เพือ่ใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในดา้นการลงทนุในรูปแบบของ Asset 

Allocation ตามแนวทางของบทวเิคราะห ์ Asset Allocation ของบรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) ใหแ้กบ่รษัิท

จัดการ เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทนุเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิักษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยทีบ่รษัิท

จัดการจะตัดสนิใจดา้นการลงทนุผ่านคณะกรรมการการลงทนุของบรษัิทจัดการ โดยพจิารณาแนวทางและค าแนะน าในการ

ลงทนุของบรษัิทหลักทรัพย ์ภัทร จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้่ายการเป็นทีป่รกึษาการ

ลงทนุ อนึง่ ทีป่รกึษาการลงทนุจะไมม่อี านาจการตดัสนิใจในการจัดการกองทนุ ไม่วา่จะเป็นการซือ้ขายหลักทรัพย ์หรอืการ

จัดการดา้นอืน่ใดก็ตาม 

 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแตง่ตัง้หรอืยกเลกิทีป่รกึษาการลงทนุ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ 

ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยการปิดประกาศ 

ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

  

12.  ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องทีป่รกึษากองทุน :  
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ชือ่  :  ไมม่ ี

ทีอ่ยู่  :  ไมม่ ี

        หมายเหต ุ: ไมม่ ี

 

13.  การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 

รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนเปิด  

ไดท้ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

 

13.1 การขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก  

บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น ใหส้ถาบันและประชาชนทั่วไป  

ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยจะด าเนนิการเสนอขายเอง  

หรอืเสนอขายผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

13.2 การส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ในการเสนอขายครัง้แรกผูส้ัง่ซือ้ตอ้งสัง่ซือ้อย่างต า่ 50,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดในแบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด

และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และยืน่เอกสารทัง้หมดพรอ้มเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนทีบ่รษัิท

จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ซือ้จะสง่มอบ

หลกัฐานการรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางโทรสารได ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสง่ค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งแสดงความจ านงโดยการกรอกแบบฟอร์มค าขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร 

พรอ้มทัง้ลงนามและแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้น

ค าขอใชบ้ริการดังกล่าว และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรสาร จะตอ้งยอมรับและ

ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิารดังกล่าว  และ/หรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงในอนาคต 

ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเตมิวธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยวธิีอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน 

ในอนาคต เช่น วธิีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท ์

(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนกิส ์(Internet Banking) เครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัต ิ(Automatic 

Teller Machine) หรอืวธิกีารอืน่ใดอันจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืวา่การ

เพิม่เตมิวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ถงึวธิกีารสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนนั้นๆ ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจง้ใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ  สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ



 

 
 

            กองทนุเปิดภัทร สตราทจิคิ แอสเซ็ท อโลเคชัน่ (PHATRA SG-AA)                                                                                 หนา้ 36      

ประกาศผ่านทาง website ของบริษัทจัดการ (ทัง้นี้ วธิีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมัต ิ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้)  

 

13.3 การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยช าระเป็นเงนิ

สด เช็ค ดราฟต์ ค าสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ซือ้เทา่นัน้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิบัญชเีพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบัญชสีั่งซือ้อืน่ๆ ซึง่บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลัง โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ  โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ีท่ าการของบรษัิท

จัดการและสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

ในกรณีทีช่ าระดว้ยเช็ค  ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชจีองซือ้ของกองทุน  บัญชกีลาง 

ทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้เพือ่การโอนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ หรือบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้  พรอ้มทัง้เขยีนชือ่นามสกุล 

สถานทีต่ดิตอ่ และหมายเลขโทรศัพท ์ลงบนดา้นหลังของเช็คเพือ่ความสะดวกในการตดิตอ่ หลังจากทีผู่ส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนืไดรั้บช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ั่งซื้อจะไดรั้บหลักฐานการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

การช าระเงนิ   

 

ผูส้ั่งซื้อที่ไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได ้ 

 

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนฝากเขา้บัญชจีองซือ้ของกองทุน  

บัญชกีลางทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือบัญชอีืน่ทีบ่รษัิทจัดการเปิดขึน้ ส าหรับดอกเบีย้ 

ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ทางบรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ  

 

13.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ัง่ซือ้ไม่เกนิ 100 ลา้นหน่วย ผูส้ัง่ซือ้ทกุคนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนที่

สัง่ซือ้ ในกรณีทีก่ารเสนอขายครัง้แรกมผีูส้ัง่ซือ้เกนิกวา่จ านวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ 

โดยใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยใชห้ลกัการสัง่ซือ้กอ่นไดก้อ่น ตามวันทีไ่ดรั้บใบค าสัง่ซือ้พรอ้มเงนิคา่ซือ้หน่วย

ลงทนุเต็มจ านวน   

  

ในกรณีทีก่ารเสนอขาย มผีูส้ัง่ซือ้เกนิ 100 ลา้นหน่วย (1,000 ลา้นบาท) บรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุน 

เกนิจ านวนทนุจดทะเบยีนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 150 ลา้นบาท 

 

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้พรอ้มกนั บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้เขา้มา   

 

ทัง้นี้ การจัดสรรสทิธใินการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธ ิ

ทีจ่ะปฏเิสธการรับค าสัง่ซือ้ใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซือ้

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือต่อชือ่เสยีงหรือต่อความรับผดิชอบทาง

กฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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13.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทุน   

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งยุตโิครงการหลังจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เนื่องจากไม่สามารถขายหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรือในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่า 

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน

และประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิจากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตว่ันถัด

จากวันสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามสัดส่วนของเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่

สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้แต่วันทีค่รบก าหนดเวลา เวน้แต่บรษัิทจัดการ 

จะไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการตอ่ไปได ้ 

 

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน  

โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด 

 

 

14.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

14.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก : 

- อนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ 

- ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

14.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก  

อนึง่ ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกลา่วขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการ

ลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/

หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทนุ/ผูส้ั่งซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ   

 

14.2.1 วนัท าการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุน วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุนและค าขอเปิดบญัชกีองทุน 

และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

 

ผูส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และ

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น.  

 

ในกรณีทีว่นัดงักลา่วขา้งตน้ตรงกบัวนัหยุดท าการ และ/หรอืวันทีส่ านักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใด

ทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท า
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การรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุซือ้หน่วยลงทนุได)้ ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการเปิด

ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการถัดไป 

 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้

เมือ่ส ิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในระหวา่งวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืท า

รายการซือ้หน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธถิอืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขายถัดไป หรือปฏเิสธการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนินการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพนิิจของ

บรษัิทจัดการ 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และการ

ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนโดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะ

ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนื 

 

หมายเหตุเพิม่เตมิขอ้ 14.2.1 วันท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและค าขอเปิด

บญัชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ: 

 

การเปิดบญัชกีองทนุ:   

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุกับบรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่ท ารายการซือ้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิด

บญัชกีองทนุ รวมถงึเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอย่างถูกตอ้งและตามความจรงิ

พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดงันี ้   

   

(1) กรณีบคุคลธรรมดา   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง   

 

(2) กรณีนติบิคุคล   

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับตราส าคัญ

ของนติบิคุคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถกูตอ้งแลว้ 

ข) ตวัอยา่งลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรอื ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม 

ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง   

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองที่

กระทรวงพาณชิยอ์อกให ้ 

จ) ส าเนาบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
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(3) กรณีบญัชรี่วม (ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 4 คน)   

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะราย   

 

บรษัิทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรอืเงนิอืน่ใดจากหน่วยลงทนุ จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ชี ือ่

ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีทีม่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (แต่ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมัตเิปิดบัญชรี่วมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซึง่ในกรณีดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะท าการโอนเงนิ

คา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝากตามทีผู่ ้

ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นไดแ้จง้ความประสงค์ไวแ้ก่บริษัทจัดการ ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการอนุมัตกิาร

ด าเนินการตามทีเ่ห็นสมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแต่ละกรณี รวมทัง้การด าเนินการพสิจูน์ทราบ

ความมตีวัตนของลกูคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หากชือ่บญัชเีงนิฝากไม่ตรงตามชือ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ   

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากทีก่ลา่วขา้งตน้ บรษัิท

จัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่   

 

หากขอ้มูลของชดุค าขอเปิดบัญชทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น อาจ

รวมถงึกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น

ของขอ้มลูดงักลา่วแลว้แตไ่มไ่ดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูจ้องซือ้ บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนนิการเปิดบัญชกีองทนุใหแ้กผู่จ้องซือ้   

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบญัช ีหรอืเอกสารอืน่ๆ ในการเปิดบัญช ีโดยถอื

ว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันเพื่อใหท้่านผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบญัชหีรอืในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุรวม  

 

14.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ: 

(1) บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื:  

 (1.1) เมือ่ผูส้ั่งซือ้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่ามูลค่าการสั่งซือ้ขัน้ต ่าตามที่

บรษัิทจัดการก าหนด เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ในการสั่งซือ้แตล่ะครัง้ ผูส้ัง่ซือ้ตอ้งกรอกค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุน และ/หรือเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ (กรณียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 14.2.1 โดยผูส้ัง่ซือ้สามารถช าระเงนิคา่

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เชน่ การช าระเป็นเงนิสด บัตรเครดติ เงนิโอน ค าสัง่หักบัญช ีเช็ค 

หรอืดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/หรอืส านักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีรั่บค าสัง่ซือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค หรอืดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่ง

จ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ. ภัทร” และ/หรอืบัญชอีืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุไดใ้นอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุแลว้  
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(ก) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คตา่งส านักหักบัญช ี หรอื ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรยีกเก็บ

เงนิได ้(Good Fund) ในวนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการ

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการที่

เรยีกเก็บเงนิได ้ 

 (ข) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรือดราฟต ์ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการยกเลกิ

รายการสัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

(1.2) เมื่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ

เอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชดุค าขอเปิดบัญชกีองทนุ (กรณียังไม่

เคยเปิดบญัชกีองทนุ) แลว้ และหลงัจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทนุและส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วแกผู่ส้ัง่ซือ้เป็นหลักฐาน

ตอ่ไป ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ ทัง้นี้ สทิธิ

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบ้ันทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ั่งซือ้ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 

(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทนุนีไ้ดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทนุของกองทนุ

รวมอืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืสบัเปลีย่นมายังกองทนุนี้ได ้ 

 

(1.4) ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่จองซือ้ไม่ได ้เวน้

แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

 

(1.5) ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ไดส้ง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารหลักฐานอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ของผูส้ัง่ซือ้

พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูส้ัง่ซือ้ตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตว่ันทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หาก

ปรากฎในภายหลงัวา่ขอ้ความหรอืขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนินการตาม

ขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ

ถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บ

ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ 

 

 

 หากขอ้มูลในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้หน่วยลงทุน ทีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ส้ั่งซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการ

แกไ้ข หรอืยนืยันจากผูส้ัง่ซือ้ รวมถงึกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ทียั่งไม่กรอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/หรอื ยังไม่กรอก

แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และ/หรอื

ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุ และจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ 
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(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก าหนด  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใช ้

บรกิารอนิเตอร์เน็ตทีบ่ริษัทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิท

จัดการจะไดด้ าเนินการจัดท าและจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทนุเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้อื

รหัสประจ าตวัจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของ

รหัสประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว ทัง้นี้ เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการ

จัดสง่รหัสประจ าตวัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสมัครขอใชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไว ้

ลว่งหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชกีองทนุก็ได ้ 

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและ

วนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ

วันท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลัง

เวลาทีก่ าหนดหรอืในวนัหยดุท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป 

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 14 

เรือ่ง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก”  นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทนุและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

 

(3) การลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบตอ่เนือ่ง/สม า่เสมอ:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้ริการการลงทุน

แบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดค าขอใชบ้รกิารดังกล่าวจากเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อขอรับ

แบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคาร

พาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบัญชดีังกลา่วและสง่กลับ

ไปยังบรษัิทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่ไป 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่จ้องซือ้/ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดส้มัครและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบริษัท
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จัดการเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม ่าเสมอผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต

ของบรษัิทจัดการดงักลา่วได ้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ ใหเ้ฉพาะผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าเรือ่งหักบัญชเีงนิฝากแลว้เทา่นัน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

  

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบรกิารการลงทนุแบบตอ่เนื่อง/สม ่าเสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 14 เรือ่ง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของ

กองทนุและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

(4)  ATM 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็นการ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร 

โดยตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

 

(5) โทรศพัท ์

บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่ว

ทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุแลว้  

 

(6) ไปรษณีย ์

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสัง่ซือ้และหลักฐานการช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจา่หนา้

ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้ผูล้งทนุตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอรม์ตา่งๆ ของบรษัิทจัดการใหค้รบถว้น และบรษัิทจัดการ

จะถอืเอาวนัทีไ่ดรั้บไปรษณียด์ังกลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

  

นอกจากนี้ บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์และเพิม่ชอ่งทางในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน

ผ่านทางไปรษณียเ์พิม่เตมิในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารที่

บรษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศให ้

ผูจ้องซื้อทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยตดิประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

หมายเหตเุพิม่เตมิขอ้ 14.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ: 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสั่งซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละชอ่งทางดังกล่าวขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่

ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ/ผูส้ัง่ซือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีาร

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในแตล่ะชอ่งทาง โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/
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หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการกอ่นการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุง โดยตดิประกาศดังกลา่วที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

14.2.3 ราคาขายหนว่ยลงทนุ:  

บรษัิทจัดการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทนุ) นัน้

เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้จะไดรั้บ โดยราคาขายหน่วยลงทนุ จะค านวณจากมูลคา่

หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหรอืวันท าการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ บวกดว้ย คา่ธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ซึง่บรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 23.1 “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ" เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถน าคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุได ้ 

 

อนึง่ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

14.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ : 

(1) บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนแลว้  

โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดงักลา่ว หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุโดยใช ้

หลกัการค านวณ ตามขอ้ 14.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” เวน้แตใ่นกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลท าใหจ้ านวน 

หน่วยลงทนุของกองทนุเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

บรษัิทจัดการอาจผอ่นผันหรอืยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการจัดสรร “สัง่ซือ้ก่อน ไดก้อ่น” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มลูการสัง่ซือ้ในล าดบักอ่นหรอืหลงันัน้ ใหพ้จิารณาจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บค าสัง่ซือ้และท ารายการ

ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนที่

ไดส้ั่งซือ้ภายหลังจากทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวเ้ต็มจ านวนและ

ครบถว้นแลว้ 

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ได ้(Pro Rata)  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ให ้

ผูส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นการเปิดบัญชกีองทนุ หรอืในใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล 

(ถา้ม)ี) 

  

(2) ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบใุนค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจ านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุจรงิหรือเขา้บัญชตีามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์

 

(3) กรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรอืดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่

เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ บรษัิทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามราคาขายหน่วย
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ลงทนุตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 14.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” ส าหรับกรณีทีช่ าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย

วธิเีดยีวกันนี้ภายหลังเวลาทีก่ าหนด หรอืในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขาย

ถัดไป 

 

(4)ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างส านักหักบัญช ีหรือ ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรียกเก็บเงนิได ้

(Good Fund) ในวนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัทีส่ัง่ซือ้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืวา่ผูส้ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ในวนัท าการซือ้ขายทีเ่รยีกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการทีเ่รยีกเก็บเงนิได ้

 

(5) ในกรณีทีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรอืดราฟต ์ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ

สัง่ซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 

 

14.2.5 การเพิม่จ านวนหนว่ยลงทนุใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้: 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุใหก้ับผูส้ัง่ซือ้ ในวันท าการถัดจาก

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุดังกลา่วนัน้ โดยใชห้ลักการค านวณตาม ขอ้ 14.2.3 เรือ่ง “ราคาขายหน่วยลงทนุ” และขอ้ 

14.2.4 เรือ่ง “การจัดสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้” เวน้แตเ่ขา้ขา่ยกรณีตามขอ้ 19 เรือ่ง “การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” 

 

14.2.6 การคนืเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุน 

ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้และจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้รวมกันเกนิจ านวนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุตามหลักการสัง่ซือ้กอ่นไดก้อ่น และหากมกีารสัง่ซือ้พรอ้มกัน 

และมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่ตามสดัสว่นจ านวนหน่วย

ลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้แตล่ะรายสัง่ซือ้เขา้มา (Pro Rate) ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่

บางสว่น หรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นทีไ่ม่ไดรั้บ

การจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ัง่ซือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบัญชี

กองทนุ ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 

14.2.7 ขอ้จ ากดัการลงทนุ การปฏเิสธ/หยดุรบัค าส ัง่ซือ้หนว่ยลงทุน: 

(1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรือปฏเิสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนในกรณีทีค่ าสั่งซือ้จะมผีลใหบุ้คคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยไม่ตอ้งให ้

เหตผุลใดๆ เวน้แตจ่ะเป็นบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก 

ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทนุอยู่กอ่นแลว้เป็นส าคญั  

(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าในบาง

สถานการณ์หากมีการรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรือความเสยีหายต่อการบริหารจัดการ

กองทนุ และ/หรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืตอ่กองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทนุ/ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

และตดิประกาศดงักลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรอืประกาศผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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เง ือ่นไขอืน่ ๆ: 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และการ

ช าระเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุ โดยจะท าการตดิประกาศอย่างนอ้ย 7 วันท าการทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

 

15. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :  

-  ใบหน่วยลงทนุ  

-  สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

-  หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

-  เอกสารหรอืวธิกีารรูปแบบอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดเพิม่เตมิ 

 

15.2. เง ือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบ : 

1) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนในการ

เสนอขายครัง้แรก เพือ่เป็นการยนืยันจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรอืจ านวนเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการโดย

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการ

นับแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก   

 

กรณีการซือ้ ขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการปิดการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการ นับแตว่ันท าการ

ซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้ 

 

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน

ระยะเวลาตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ มฉิะนัน้บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มูลดงักลา่วถกูตอ้ง   

 

3) บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุอาจจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้น

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดงันี ้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุ   

(ข) ยืน่ค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 23.1 

เรือ่ง "คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ในหัวขอ้ “คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดง

สทิธใินหน่วยลงทนุ” 

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุโดยไดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้อืหน่วย

ลงทนุตามจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ส าหรับกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุกรอกจ านวนหน่วยลงทนุในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการ

ทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วยลงทุน

ส าหรับจ านวนเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้   

(ง) ใบหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด ซึง่จะระบชุือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยในใบหน่วยลงทนุจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพัน
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บรษัิทจัดการ และประทบัตราส าคญัหรอืลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรอืใชเ้ครือ่งจักรประทับหรอืโดยวธิี

อืน่ใดตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะอนุญาตใหท้ าได ้  

(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทนุตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกลา่วจะตอ้งน าใบหน่วยลงทุน

มาใหแ้กน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่โอนหน่วยลงทนุนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่นจงึจะท า

ใหก้ารขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้มผีลได ้

 

4)  ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืมรีะบบหรือสามารถ

บันทกึรายการซือ้ขายในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยผูถ้อืหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทุนจะตอ้งยืน่ค าขอใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่นโครงการ ขอ้ 23.1 เรือ่ง "คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" ในหัวขอ้ “คา่ธรรมเนียมการ

ออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ” 

 

(ก) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วย

ลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 (ข) บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการท ารายการซือ้หรือ

ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 (ค)  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่น

การน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ  ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบรษัิทจัดการหรอืนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการถัดจากวนัท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 (ง) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอา

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถ่กูตอ้ง 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรอืวธิกีารอืน่ใดเพือ่แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ เพือ่

เป็นหลกัฐานยนืยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืขอ้มลูการท าธรุกรรมการลงทนุอืน่ใด (ถา้ม)ี 

รวมถงึระยะเวลาการสง่มอบเอกสารหรอืวธิกีารตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตได ้ตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้ในการด าเนนิการ

เกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั รวมถงึเพือ่อ านวยความสะดวก 

และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

16. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

16.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

 - บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- Internet (สือ่อเิล็กทรอนกิส)์ 

- วธิกีารอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 

รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :   
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อนึ่ง ชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดดังกล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการ

ลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือ

ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และ

ส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

16.2. วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :    

- รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

 

รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้  

 

(1) บรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ตามวันและเวลาในขอ้ 16.3 และขอ้ 16.4 เรือ่ง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและการขายคนืหน่วยลงทนุ” โดยผู ้

ถอืหน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดตา่ง ๆ ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ขายคนืหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุมูลค่า/จ านวนหน่วย

ลงทนุทีต่อ้งการขายคนื ทัง้นี้ ตอ้งไม่ต า่กวา่มูลคา่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืทีบ่รษัิทจัดก าหนด 

เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ เมื่อเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ 

เจา้หนา้ทีจ่ะสง่มอบส าเนาค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน

ตอ่ไป   

 

หากวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้เป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหถ้อืวันท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทนุถัดไปเป็นวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน   

 

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุ

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ รวมถงึในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ท าใหมู้ลคา่

หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชหีรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกวา่มูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชี

ขัน้ต ่าหรอืจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไว ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนื

หน่วยลงทนุทัง้จ านวน 

 

(ค) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุ

ไม่ได ้หากรายการสั่งขายคนืนั้นไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ

บรษัิทจัดการ   

 

(ง) บรษัิทจัดการจะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนื

และจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะค านวณจากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท า

รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ หักดว้ย คา่ธรรมเนียมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะ
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คดิคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 23.1  “คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผู ้

ถอืหน่วยลงทุน" ทัง้นี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดย

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

  

(จ) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทาง

โทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสาร

ทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแตว่ันทีม่กีารสง่ค าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรือชอ่งทางอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่นัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลังว่า ขอ้ความหรือ

ขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บ

ทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะถอื

วา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนินการ

ตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้   

 

หากขอ้มูลในการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ที่

บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไมช่ดัเจนหรอืไมค่รบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของ

ขอ้มูลดังกลา่วแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรอืยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึ บรษัิทจัดการและผูส้ นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุรวมถงึจะไม่ด าเนนิการหรอืท ารายการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(2) อนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้บีรกิารสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิาร

อนิเตอร์เน็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้ักบญัชดีงักลา่วและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะ

ไดด้ าเนินการจัดท าและจัดส่งรหัสประจ าตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้ือรหัส

ประจ าตวัจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ ในกรณีทีบ่คุคลทีม่ใิชเ่จา้ของรหัส

ประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดงักลา่ว   

 

เนื่องจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหัสประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใชบ้รกิาร

อนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการไวล้ว่งหนา้พรอ้มกบัการขอเปิดบญัชกีองทนุก็ได ้   

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและวันหยุด
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ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีเ่กดิขึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน

ท าการซือ้ขายใหถ้ือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น และการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีเ่กดิขึน้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรอืในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป การ

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิทจัดการ

ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16  เรื่อง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” นี้ และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของกองทุนและที่

บรษัิทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านชอ่งทาง ATM ของธนาคารพาณิชยต์ามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหนา้กอ่นการเริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนืโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศพัท ์ 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางโทรศัพทต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพื่อ

เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการเริม่

ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืโดยถอืว่า

ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณีย ์ 

ผูล้งทนุสามารถสง่ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยไปรษณียไ์ด ้โดยผูล้งทนุตอ้งจ่าหนา้ซองถงึบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ผูล้งทนุ

ตอ้งกรอกเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัทจัดการใหค้รบถว้น และบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ไดรั้บไปรษณีย์

ดงักลา่วเป็นวนัด าเนนิการตามค าสัง่  

 

นอกจากนี ้บรษัิทจัดการอาจรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณียต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทนุ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ก่อนการ

เริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืโดยถอื

วา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

วธิกีารรบัเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนของผูถ้อืหนว่ยลงทุน:  

(1) โอนเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้หรือระบใุหโ้อนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุในใบค า

ขอเปิดบัญชกีองทุน หรอืใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ในการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยการโอนเงนิเขา้

บญัชเีงนิฝากนี ้ถา้หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้หรอืระบไุวไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการออกเช็คขดีคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผูถ้อืหน่วยลงทุนและจัดสง่

ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
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(2) รับเชค็ทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบุใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเช็คขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และรับเช็คทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามชือ่และทีอ่ยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการจะน าส่งเช็คทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(3) รับเชค็ดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจแจง้หรอืระบใุหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการออกเชค็ขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและรับเชค็ดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

 

16.3. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื:  ทกุวนัท าการ  

รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนืเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. หากวัน

ท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นวนัหยดุท าการ จะก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายถัดไปเป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแทน

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรอื

ชอ่งทาง/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ในกรณีที่วันรับซื้อคนืดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอืน่ใดทีม่ีอ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมีค าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซื้อขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทุนได)้ (หรอืสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ) ก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) เป็นวนัท าการถัดไป  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทนุไมไ่ดส้ง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ) ในระหวา่งวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

เปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน) หรือท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน (หรือสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุน) นอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ปฏเิสธการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ 

 

16.4. การขายคนืหนว่ยลงทนุ: ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 

 

รายละเอยีดการขายคนืหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ :  

เงือ่นไขอืน่ๆ : 

1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารขายคนื 

ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิารและ

จัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีข่องการสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทนุเป็นหลัก ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีถ่อืหน่วยลงทุน

อยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั   

3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได ้เมื่อบริษัทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าในบาง

สถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการ

กองทุน และ/หรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเกีย่วกับการหยุดรับค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้
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ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน และตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

และ/หรอืประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

17. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 

17.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน :  

- Internet  

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

- ทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

17.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้าม

วธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของ

บรษัิทจัดการเทา่นัน้ 

 

“การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุหนึง่ (กองทนุตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของ

กองทุนอกีกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะ

ด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ภายหลงัหักคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี แลว้

น าไปช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

 

17.2.1 วธิกีารในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน:  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 

หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรอืชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ ตามวันและ

เวลาในขอ้ 17.2.3 เรือ่ง “วันและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุน ระบุชือ่กองทุนตน้ทาง ระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุน

ปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่น ตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนดใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน และน าไปยืน่กับบรษัิทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะสง่มอบ

หลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบรูณ์แลว้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุนัน้ ใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถ

ยนืยันแหลง่ทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุตกลงสง่ตน้ฉบับเอกสารทกุฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืภายใน 7 วันท าการ นับแตว่ันทีม่กีารสง่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้ 

ทัง้นี ้หากปรากฎในภายหลงัวา่ ขอ้ความหรอืขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกัน หรอืบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได ้

ด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
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หรือรับซือ้คนืจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเห็นชอบกับบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการ

ด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่นัน้แลว้ 

 

หากขอ้มลูในการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และขอ้มูลในเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทีบ่รษัิท

จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และ/หรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึความไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกลา่วแลว้แตไ่ม่ไดรั้บ

การแกไ้ข หรือยนืยันจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรอืท ารายการรับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

(1) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง  

(ก) ในกรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิ

ทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนนี้ ภายหลังคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี เพื่อ

น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไดใ้นระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ระบไุวใ้นขอ้ 16  “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” และ/หรอืวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไป

ตามมูลคา่ขัน้ต า่/จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 

16 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่จ านวน

หน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตามขอ้ก าหนด

ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงนิคา่ขาย

คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยตามวธิีการทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน 5 วันท าการ

นับตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ เพือ่

น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทนุปลายทาง) 

 

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้

ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานที่

ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์

และใชอ้า้งองิได ้
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(2) กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิที่

ไดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ ๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนตน้ทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ในระหวา่งวันและ

เวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 14 “การ

เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และ/หรอืวนัและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

(ข) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทนุนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตาม

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิในการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 

(SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ โดยน าเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนอืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของ

บรษัิทจัดการ เพือ่น ามาช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 

 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้ันทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้

ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานที่

ปรากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบูรณ์

และใชอ้า้งองิได ้

 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกวา่จ านวน

หน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิท

จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการทีบ่ันทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 

อยา่งไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต า่ตามขอ้ก าหนด

ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่น าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะช าระเป็นเงนิคา่ขาย

คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยตามวธิีการทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน 5 วันท าการ

นับตัง้แตว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

 

17.2.2 ราคาขายและราคารบัซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน:  

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง 

การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) จากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารับซือ้คนืของวัน

ท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง (ถา้ม)ี 

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง 

การก าหนดราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) กองทนุ จะใชมู้ลคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการของ

กองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะไดรั้บเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้ม)ี 
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อนึง่ มูลคา่หน่วยลงทนุและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการ

รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

 

17.2.3 วนัและเวลาการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน:  

(1) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

(2) กรณีทีก่องทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

 

ในกรณีทีว่ันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดทีม่ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็นวันท าการ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุก็ตาม บรษัิทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นวันท าการถัดไป ทัง้นี้ ระยะเวลา

หรอืก าหนดการในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะช าระเงนิค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการ

นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีค่ านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ

ตน้ทาง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีว่นัช าระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของ

กองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันท าการซือ้ขายถัดไป ซึง่อาจเกนิ

กวา่ 5 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุตน้ทางได ้

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดส้ง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการเปิดรับค าสั่งซือ้ ขายคนื 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุนอกเหนือจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืการท า

รายการในวนัหยดุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วได ้โดยบรษัิทจัดการจะสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายถัดไป 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ :  

 

1) บรษัิทจัดการอาจก าหนดชอ่งทางบรกิาร/วธิกีารอืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 17.1. “ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไขและวธิีการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้กอ่นการ

เริม่ใหบ้รกิาร โดยตดิประกาศดังกลา่วทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และ/หรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

2) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และ/หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิกีาร

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ในการด าเนิน

ดังกลา่วบรษัิทจัดการค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
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ลงทนุและผูส้นใจลงทนุทั่วไปทราบ โดยจะตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพของการบรหิาร

และจัดการกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูคา่การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและ/หรอืระยะเวลา/ความถีข่องการ

สั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทัง้นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถ่ือ

หน่วยลงทนุอยูก่อ่นแลว้เป็นส าคญั  

 

4) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้เมือ่บรษัิทจัดการ

พจิารณาแลว้เห็นวา่ในบางสถานการณ์หากมกีารรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตอ่ไปตามปกต ิอาจสง่ผลกระทบหรอืความ

เสยีหายต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ

เกีย่วกับการหยุดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และก าหนดการเปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ถ้ ือ

หน่วยลงทนุทราบ โดยตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และ/หรือ

ประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

18. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุน:  

บรษัิทจัดการจะเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไว ้

แลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้  

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บ 

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

หรอื  

  (ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหต ุ

  ดงักลา่วอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ แตใ่นชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการยังไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ตา่งจากราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่

ถกูตอ้ง   

 

(3) มคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน 

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต ่

รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรอื (3) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เลือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ

นัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดย

พลนั 

(ค) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บ 

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตาม (2)  ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน  ทัง้นี้ บริษัทจัดการกองทุนจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนนิการแทนก็ได ้

(ง) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลาดังกล่าว  

บรษัิทจัดการกองทนุจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่

ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลงั   

 

19. การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทุน:  

1. บรษัิทจัดการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่

กรณีดงัตอ่ไปนี้  

 

(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ  

 

(2) เมือ่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผล โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูล 

ผลประโยชนแ์ลว้ วา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ย่าง 

สมเหตสุมผล 

(2.2) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

(2.3) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การไม่ขาย หรอืไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือ

การหยุดรับค าสั่งซือ้ หรอืค าสั่งขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (2.1) (2.2) หรือ (2.3) ให ้

กระท าไดไ้มเ่กนิกวา่ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) กองทนุไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ

ตอ่กองทนุอยา่งมนัียส าคญั 

(3.1) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ทีก่องทุนลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

(3.2) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก 

จากประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(3.3) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ

ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ล้งทนุ

เฉพาะราย เนือ่งจากปรากฎขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี้   
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(4.1) บรษัิทจัดการมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท า ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(ข) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

(ค) การกระท าทีเ่ป็นการปฎบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตาม 

กฎหมาย 

(4.2) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้น 

สาระส าคญั 

 

บริษัทจัดการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืประกาศการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ณ ที่

ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรือ

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบโดย

พลนั และบรษัิทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอื

ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้ม

ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุเปิดนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตาม (1) (2) (3) หรอื 

(4) เกนิหนึ่งวันท าการบรษัิทจัดการจะรายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ

รายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจง้การเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่

ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบในทนัททีีส่ามารถกระท าไดด้ว้ย   

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการอาจหยุด

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้  

 

2. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับ 

ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุ

ทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคา

ขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทกุแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ชใ้น

การซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ท้ ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 

20. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของ

ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยุดรับค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคนื หรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ไม่เกนิ  
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20 วนัท าการตดิตอ่กนั  
 

21. การช าระคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ:  

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือ

ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์วา่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป ซึง่ถอืวา่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้นี้ ขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบิัตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

 

 

22. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี   

      และทีป่รกึษา (ถา้ม)ี :  

22.1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ :  

บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้  

(1) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผกูพันทีท่ าไวก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครัด  

 

(2) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุซึง่มคีณุสมบัตติามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

(3) แยกทรัพยส์นิของกองทุนไวต้่างหากจากทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ และน าทรัพยส์นิของกองทนุไปฝากไวก้ับ

ผูด้แูลผลประโยชน ์  

 

(4) จัดใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการน าทรัพยส์นิของกองทนุไปลงทนุและน าผลประโยชน์ดังกลา่วฝากไวก้ับ

ผูด้แูลผลประโยชน ์

 

(5) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุและจัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 

(6) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุเป็นรายวันและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทกุวัน

ท าการนัน้   

 

(7) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้  

 

(8) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

 

(9) จัดใหม้ีผูส้อบบัญช ีซึง่มคีุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม โดยถือตามขอ้ก าหนดแห่งประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  

 

(10) จัดท ารายงานทกุรอบปีบญัชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนับแตว่ัน
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สิน้ปีบัญช ีหรือภายใน 4 เดอืนนับแต่วันสิน้ปีบัญช ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ 

(11) ตามปีปฏทินิ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะแสดงขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุน

สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ   

 

(11) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของปีบัญชหีรอืของปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุของรอบ

ระยะเวลาหกเดอืนนั้น และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืน นับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว หรอืเมือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรอ้งขอ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะแสดงขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

จัดท าและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรับปีบญัชนัีน้   

 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานที่

ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุน

สามารถตรวจดไูดแ้ละจัดส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ   

 

(12) เปลีย่นแปลงหรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการตามหัวขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ

กองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ"  

 

(13) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื 

หน่วยลงทนุตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ  

 

 (14) สัง่จา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้นโครงการ   

 

 (15) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชโีครงการ โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ่โครงการนีไ้ดย้กเลกิ  

 

 (16) ยืน่ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิทนุจดทะเบยีนของวนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืนภายในวนัที ่20 ของเดอืนถัดไป 

 

(17) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหลักทรัพยอ์ยู่ เทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาผลประโยชน ์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

 

(18) จัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราสว่นการลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์ทีม่ีมูลค่าเกนิอัตราส่วนที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้วันที่

หลักทรัพยม์ีมูลค่าเกนิอัตราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหตุ และสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันท าการ

นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีห่ลักทรัพยนั์น้มมีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด พรอ้มทัง้จัดท าส าเนาไวท้ีบ่รษัิทจัดการ

เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้  
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(19) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด   

 

(20) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุ ตามวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด   

 

(21) ด าเนินการฟ้องรอ้ง บังคับคด ีหรือกระท าการอืน่ใดอันเกีย่วเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ 

 

(22) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวพรอ้มทัง้แสดง

เหตผุลและหลกัฐานการไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดย

พลนั โดยบรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการดงักลา่วแทนก็ได ้  

 

(23) รายงานการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้หรือ

การหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของ

กองทนุใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั   

 

รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน ณ วันท าการ

สดุทา้ยกอ่นวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการกอ่นวันเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่

ขายคนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจง้การเปิดรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบในทันททีี่

สามารถกระท าได ้  

 

(24) จัดสง่ แจกจา่ย หรอืจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) จัดสง่และด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุจัดสง่หนังสอืชี้

ชวนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทนุควรทราบพรอ้มใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ และจัด

ใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผูท้ี่

สนใจจะลงทนุไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุ   

(ข) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบันทุกรอบปีบัญชแีละจัดสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 60 วนันับตัง้แตว่นัถัดจากวนัสิน้ปีบญัช ี 

 

(25) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุ

ทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรือมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ

กองทนุ  

 

(26) ด าเนนิการยกเลกิกองทนุตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม"   

 

(27) ปฏบิัตกิารอืน่ๆ เพื่อใหถ้งึซึง่วัตถุประสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
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22.2. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธ ิหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนรวม รับเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนรวมจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้แล

ด าเนินงานของกองทุนรวม เชน่ เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพยเ์งนิไดจ้ากการ

จ าหน่ายหรือเวนคนืหลักทรัพย์ และเงนิอืน่ใดของกองทุนรวม และน าเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝากและ/หรือบัญชี

ทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

 

(2) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม

ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพยด์ังกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ เมือ่เห็นว่ามี

หลกัฐานถกูตอ้งแลว้ 

 

 (3) จา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทนุรวม เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ของกองทนุรวมตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ 

 

(4) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 

การรับเงนิปันผล และดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทนุ การเปลีย่นแปลงมูลคา่หุน้ และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีล

ตอ่การถอืครองหลักทรัพยข์องกองทุนรวม โดยทันททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดรั้บข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ รับ หรอืจ่ายเงนิตามสทิธนัิน้ๆ ตามค าสัง่

ของบรษัิทจัดการ 

 

 (5) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรือก าลังอยู่ใน

ระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุรวม เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และ

อืน่ๆ 

 

(6) จัดท ารายงาน ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) รายงานรายละเอยีดการรับจา่ยเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย

และค านวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี    

(ข) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงนิลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตาม

สถานภาพของหลกัทรัพย ์พรอ้มทัง้ค านวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี   

(ค) รายงานรายละเอยีดเจา้หนีค้า่ซือ้หลักทรัพยแ์ละลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย ์ 

 

(7) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และ

ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษัิท

จัดการไดค้ านวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้ 

 

(8) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในกรณีดงันี้ 

(ก) บรษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ

ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
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(ข) บรษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไว ้

แลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุได ้หากเห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณมูลค่า

ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมเีหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 (ค) บรษัิทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ 

(9) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนรวมของบรษัิทจัดการเพื่อประกอบกับขอ้มูลอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้

จัดหาในการจัดท ารายงานทกุรอบปีบัญช ีและสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้ปีบัญชี

นัน้ 

 

(10) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏบิัตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต ้มาตรา 125  แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตดิังกลา่วโดยเคร่งครัด หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัติ

ตามใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทันท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิัตหินา้ทีต่ามมาตรา  125  ผูดู้แลผลประโยชน์จะท ารายงานเกีย่วกับเรื่อง

ดังกลา่วโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  5  วัน นับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีผู่ด้แูล

ผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 

(11) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมให ้

เรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

 

(12) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

ดแูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด 

 

(13) ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทุนรวม เมื่อเลกิกองทุนรวมแลว้ หนา้ทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบัญช ี

ไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยัีงไม่

ส ิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัหินา้ทีต่า่ง ๆ ดงันี ้

(ก)  รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวม  

(ข)  ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบิัตติามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตราดังกลา่ว จน

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ กองทุนรวม ผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 

(14) รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีม่ตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ดงักลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ   
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(15) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ ืน่ๆ ตามทีก่ฎหมายเกีย่วกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยก์ าหนด โดยปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรือ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

 

(16) ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการประสงค์ทีจ่ะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ ผูดู้แล

ผลประโยชน์จะตอ้งจัดใหม้สีถานทีเ่ก็บรักษาทรัพย์สนิในต่างประเทศของกองทุนรวม เชน่ ทีศู่นย์รับฝาก

ทรัพยส์นิในตา่งประเทศ หรอืพจิารณาด าเนนิการแตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ท าหนา้ทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิ

ในตา่งประเทศของกองทนุรวม 

 

22.3. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนียมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่นโครงการ ขอ้ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ” 

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืตามขอ้ก าหนด และเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

 

หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื   

(1) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

ตลอดจนเอกสารตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิการขาย   

 (2) รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และช าระคา่ขายคนื 

  หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ   

 (3) ยนืยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรอืการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีจั่ดท าขึน้ระหวา่งบรษัิทจัดการ 

และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสัง่ซือ้ ใบค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทนุ ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด   

(5)  ตรวจสอบหลกัฐานประกอบค าขอเปิดบญัชกีองทนุใหม้คีวามถกูตอ้งและครบถว้น   

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนกระท าการอืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื รวมถงึตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

 

22.4. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของตวัแทนจ าหนา่ย :  

  ไมม่ ี 

 

 22.5. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ทีป่รึกษาการลงทุนมีสทิธไิดรั้บค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทจัดการ ส าหรับการท าหนา้ที่ของทีป่รึกษา 

การลงทนุและมสีทิธติามสญัญาแตง่ตัง้ทีป่รกึษาการลงทนุ อย่างไรก็ตาม ทีป่รกึษาการลงทนุจะไม่มอี านาจการตัดสนิใจใน

การจัดการกองทนุ ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย ์หรอืการจัดการดา้นอืน่ใดก็ตาม  
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อนึง่ ทีป่รกึษาการลงทนุมหีนา้ทีโ่ดยสรุปดงันีค้อื  

(1) ใหค้ าแนะน าเชงิกลยุทธเ์กีย่วกับขอบเขตและนโยบายการลงทนุในรูปแบบของ Asset Allocation โดยการจัดสง่

บทวเิคราะหด์า้น Asset Allocation ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

  

(2) ตอบขอ้ซักถาม และค าถามในบทวเิคราะห ์รวมทัง้ขอ้ซักถามโดยทั่วไปเกีย่วกับภาวะทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

และตลาดทุน (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) เพื่อใชป้ระกอบการตัดสนิใจในการลงทุนเมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ

ตามสมควรจากบรษัิทจัดการ 

 

(3) ดแูลและตรวจสอบสถานะการลงทนุของกองทนุ โดยเปรยีบเทยีบกบัการจ าลองการลงทนุตามบทวเิคราะห ์

 

 22.6. สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษากองทนุ/ทีป่รกึษาอืน่ ๆ :  

 ไมม่ ี 

 

 22.7. สทิธ ิหนา้ที ่ความรบัผดิชอบและการแตง่ต ัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 ไมม่ ี 

 

23.  คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุนและกองทุนรวม  

 23.1. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ:  

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ : ม ี

 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่เงนิลงทนุ   

 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน : ม ี

 ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่เงนิลงทนุ  

 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน : ม ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุนี ้: อตัราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้: อัตราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี

อัตรา 50 บาทตอ่ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอ

โอนหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตาม

ดุลยพินิจของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้ ือ

หน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัด าเนนิการดงักลา่ว 

 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารสทิธใินหนว่ยลงทนุ : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ไมเ่กนิ 50 บาท ตอ่รายการ 
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ทัง้นี้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปรับอัตราคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์อง

บรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวนัด าเนนิการดงักลา่ว 

 

คา่ปรบักรณีขายคนืหนว่ยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (exit fee): 

 ไมม่ ี

 

อืน่ๆ ระบุ :  

(1) คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ/หรอื เงนิปันผล (ถา้ม)ี เขา้บัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิยก์ าหนด โดยตัดจา่ยจากจ านวนเงนิทีจ่ะโอนเขา้บญัชนัีน้ๆ 

 

(2) คา่ธรรมเนยีมการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตามอัตราทีธ่นาคารพาณิชยก์ าหนด (ถา้ม)ี 

โดยตดัจา่ยจากบญัชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  

 

ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในอตัราทีแ่ตกตา่งกัน โดยจะไม่เกนิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ และ/

หรอื คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไว ้  

 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  บรษัิทจัดการอาจเก็บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่ และ/หรอืแตล่ะรายใน

อัตราทีไ่ม่เทา่กัน ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถต่อรองอัตราคา่ธรรมเนียมดังกล่าวได ้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบ

รายละเอยีดตอ่ไป โดยตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เป็นอตัราทีไ่มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 

 

 23.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน :  

 คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี :  

อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลคา่หนี้สนิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนียม

การจัดการ  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  ทัง้นี้ อัตรา

คา่ธรรมเนยีมการจัดการดงักลา่ว จะรวมคา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุไวแ้ลว้ 

  

คา่ธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน ์รายปี :  

 อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีม

การจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

 

คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ รายปี :  

อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด กอ่นหักคา่ธรรมเนยีม

การจัดการ  คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์ และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ   

  

 คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน :  

  รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนยีมการจัดการ  
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คา่ธรรมเนยีมการจดัจ าหนา่ย :  

  ไมม่ ี 

 

อืน่ๆ ระบุ :  

(1) คา่ใชจ้่ายตา่งๆในการจัดตัง้กองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการขออนุมัตจิัดตัง้

และจัดการกองทุน ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการเพิม่

เงนิทนุจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 

 

(2) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ รวมทัง้คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุ 

ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ นอกเหนือจาก "คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" ตาม

จา่ยจรงิ แตจ่ะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 

(3) คา่อากรแสตมป์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสาร ตามทีจ่า่ยจรงิ   

 

(4) คา่ตอบแทนผูช้ าระบญัช ีและผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบัญชกีองทนุจนถงึการจดทะเบยีนเลกิ

กองทนุตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ   

 

(5) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทกุประเภททีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วขอ้งกับการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือ

ทรัพยส์นิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาใหไ้ดม้า การรับมอบ การสง่มอบ การดแูล การเก็บ

รักษา การป้องกนัผลประโยชน ์คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การโอน

เงนิ ค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในดา้นอัตราแลกเปลีย่น หรือความเสีย่งอืน่ใดที่

เกีย่วขอ้งกับการลงทุนในหลักทรัพยท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ เชน่ ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์

เวริ์ด หรือ     สัญญาสวอป และค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจริง รวมถึงค่าใชจ้่ายและ

คา่ธรรมเนยีมอืน่ใดเพือ่ใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพยด์งักลา่วได ้เป็นตน้    

 

(6) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพันธก์องทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ตอ่ปี ของมูลคา่

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

(7) คา่จัดท าหนังสอืชีช้วน คา่พมิพ ์และคา่แปลหนังสอืชีช้วน   

 

(8) คา่จัดท าหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  

 

(9) คา่จัดเตรยีมและจัดพมิพห์นังสอืบอกกลา่วหรอืประกาศตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด   

 

(10) คา่จัดเตรยีมและจัดสง่รายงานตา่งๆส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ   

 

(11) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เกีย่วเนือ่งกบักองทนุ เชน่ คา่ประกาศในหนังสอืพมิพ ์คา่พมิพแ์บบพมิพ ์คา่ 

ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกับผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน 

คา่ใชจ้่ายในการสอบบัญช ีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (Failed Trade) (ถา้ม)ี คา่ใชจ้่ายที่
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เกดิจากการรับจ านองอสังหารมิทรัพยเ์พือ่เป็นหลักประกันการลงทนุ ฯลฯ อกีทัง้คา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้

ตามกฎหมาย  

 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการ

สง่เสรมิการขาย ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กองทุนรวม  เมือ่รวมกับค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีส่ามารถประมาณการณ์ได ้เชน่ ค่าใชจ้่ายต่างๆในการจัดตัง้กองทุนรวม 

ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่าจัดท าเอกสารต่างๆของกองทุน เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ รวมถงึคา่จัดสง่เอกสารดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ ประมาณการณ์คา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไม่เกนิรอ้ยละ 

2.50 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ อย่างไรก็ตาม คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายดังกลา่วเป็นเพยีงการประมาณ

การณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยจะไม่เกนิกว่าอัตราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม และ

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 

 

หมายเหต ุ:  

การค านวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะ

ค านวณทุกวันท าการ โดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์  และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการค านวณ   

และเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  

 

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุรวมตามขอ้ (3) ถงึ (11) จะตัดจ่ายจากกองทนุรวมตามทีจ่่ายจรงิ โดยบรษัิทจัดการ 

ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ มสีทิธทิีจ่ะตัดจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆดังกล่าวในงวดเดยีว  

หรอืเฉลีย่ตัดจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมเป็นรายวัน ทัง้นี้ การตัดจ่ายคา่ใชจ้่ายดังกลา่วจะเป็นไปตามหลักการ

บญัชแีละวธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีีรั่บรองทั่วไป หรอืมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  

 

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ เป็นอตัราทีไ่มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ  หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 

 

 23.3. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ย อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หากไดป้ฏบิัตติาม  

 
(1) กรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของคา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ใชจ้า่ย ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอัตราคา่ธรรมเนยีม  

และ/หรอื คา่ใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการ หากไดป้ฏบิัตติาม  

(ก) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั โดย  

1. ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั  

2. ปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัเปลีย่นแปลง  

 

(2) กรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ของคา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ใชจ้า่ย ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของอัตราคา่ธรรมเนยีม  

และ/หรอื คา่ใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ 
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บรษัิทจัดการจะด าเนนิการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่ขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตอ่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

(3)   กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของคา่ธรรมเนยีม และ/หรอื คา่ใชจ้า่ย  

(ก) ปิดประกาศในทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ทกุแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนื ทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

(ข) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัเปลีย่นแปลง 

 

24. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน  และราคา 

       หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

  

 24.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน  และ  

       ราคาหนว่ยลงทนุ  

1.  บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ   

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

2.  บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

 (2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้

โดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักลา่ว 

  

การค านวณมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุลงทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มูลราคาปิด 

ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศ ณ วันทีค่ านวณมูลค่าและราคาดังกล่าว ทีไ่ดจ้ากระบบทีม่ีการ

เผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้เชน่ ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ันดังกลา่ว

ตรงกับวันหยุดท าการของต่างประเทศ หรือเพราะเหตุอืน่ใดทีค่วบคุมไม่ได ้ท าใหไ้ม่มีราคาของหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะพจิารณาใชร้าคาล่าสดุทีม่กีารเผยแพร่แทน อนึ่ง บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง

แหล่งทีม่า วันและเวลาของขอ้มูลอา้งองิทีใ่ชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขาย

หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถอืวา่เป็น

การแกไ้ขโครงการ 

  

การค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ  ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ

หลักทรัพย์และทรัพย์สนิของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท จะใชข้อ้มูลอัตราแลกเปลี่ยนผ่านระบบ 

Bloomberg โดยบรษัิทจัดการจะใชข้อ้มูลทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. ของสิน้วันท าการทีค่ านวณมูลคา่ทรัพยส์นิ

สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ  ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ หรอืใชอ้ัตราแลกเปลีย่นอืน่ใด 

และ/หรือแหล่งทีม่าอืน่ใดของอัตราแลกเปลีย่น และ/หรืออัตราแลกเปลีย่นของวันท าการอืน่ใด และ/หรือ ณ 

เวลาอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการพิจาณาเห็นสมควรภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือตาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุทีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด   
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ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงการด าเนนิการขา้งตน้ ภายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่

ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวนั ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) วนัท าการกอ่นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยประกาศภายในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ลา่สดุ 

(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป 

(ค) วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยประกาศภายในวันท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุ

รวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่ 1 เดอืน 

(ง) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป 

 

ทัง้นี้ ความในขอ้ (ก) มใิหน้ ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวันท าการ และกองทนุรวม

เพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั  

 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

โดยประกาศภายในวนัท าการถัดไป 

 

 การประกาศมลูคา่และราคาตามขอ้ (2.3) และขอ้ (2.4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) ใชต้ัวเลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 24.1 (3) และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้ 

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มูลดังกลา่ว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ภายในเวลา

ทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่

จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น การประกาศผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุแลว้ และ 

(3) จัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแห่งทีผู่ส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่ส ิน้วัน

ท าการทีค่ านวณนัน้   

 

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ 

ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์  

 

ในกรณีทีมู่ลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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3.  การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรือ

จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนยิมตามหลกัสากล   

 

(3.2) ค านวณมูลคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก

สากล ส าหรับมูลคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ 

สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้   

 

(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิม

ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)   

 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก

สากล แต่จะใชผ้ลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้

เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด 

 

4.  กองทนุรวมใดทีม่กีารลงทนุบางสว่นในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการค านวณ

และการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ตอ่ส านักงานได ้

 

ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นทีท่ าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน  ราคาขาย

หน่วยลงทนุ  และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 19. บรษัิทจัดการจะไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดนี้ก็ได ้

โดยจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการถัดจากวนัทีไ่ม่สามารถค านวณและประกาศได ้

 

บรษัิทจัดการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา 

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีล่งทนุในตา่งประเทศ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 19(3)  และเมือ่ปรากฏ

เหตขุา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศการหยุดค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและ

สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  และบริษัทจัดการจะ

รายงานการหยดุค านวณมลูคา่ดงักลา่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมทีล่งทนุ

ในตา่งประเทศนัน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

- ระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ัดขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรอื 

- หนังสอืพมิพ ์และ/หรอื 

- เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

 24.2. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
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1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคา

หน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่ม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการ

จะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีพ่บวา่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการเพื่อใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

 (2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

 (3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง  

 (4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งม ี

  สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 

  ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคา

หน่วยลงทุนครัง้ตอ่ไป เชน่ การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให ้

ถกูตอ้งนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย  

 

2.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแต่

วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่

ราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราสว่น

ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันที่

พบวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจาก

วนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกลา่วภายในวัน

ท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกลา่วจะมรีายการอย่าง

นอ้ยดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง   

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง   

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวันที่ผูด้แูลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)   

 

 (3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวม ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ 

 และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง 

 ขอ้มลูในรายงานตาม (1)    
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(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอืขาย

คนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการ

ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว   

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนา

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง

และรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่

ไม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะ

ส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี ้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตั ิ 

      ดงันี ้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่มี

มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง   

 

หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกวา่จ านวนหน่วย

ลงทนุ ทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าด

อยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่าง

ของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง

มสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มี

สาเหตดุงักลา่ว   

 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็น

จ านวนซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือ

จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิด

เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ   

 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงันี ้

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวน ซึง่

มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของ

กองทนุเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  

 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็น

จ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง   
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หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาที่

ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่น

ต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ย

ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรอง

วา่มสีาเหตดุงักลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี

มูลคา่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุ แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาให ้

แลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง

และรายงานการชดเชยราคา   

 

การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 

ตาม 2(ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้  

 

4.  บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง เชน่ คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่าย

ในการจัดส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา

หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้  

 

25.  รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทุนรวม :  

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปี นับตัง้แตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  

 

26.  ก าหนดเวลา และวธิกีารจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

  ไมม่ ี

 

27.  สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 27.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 

 

27.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

     ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมม่สีทิธใินการรับเงนิปันผล เนื่องจากบรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะไม่จา่ยเงนิปันผล  

 

 27.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการและตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ์

และวธิกีารโอนหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด อยา่งไรก็ด ี บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนอาจปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทนุไดใ้นกรณีทีก่ารโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะสง่ผลใหก้องทนุรวมมผีูถ้อืหน่วยลงทนุนอ้ยกวา่ 35 ราย หรอื

นอ้ยกวา่จ านวนทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้  

(1) โอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) โอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทุนไว ้ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่มบีัญชกีองทนุกับบรษัิทจัดการ 

ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอน “การเปิดบัญชกีองทนุ” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่

ผูรั้บโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 23.1 เรือ่ง 

“คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ" หัวขอ้ “คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ” 

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี 

(4) ในกรณีทีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าสง่ใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่นาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการได ้

ใบหน่วยลงทนุ จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.2 

เรื่อง “การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการโอน

หน่วยลงทนุและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการ นับ

แตว่ันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้ ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะใช ้

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 27 เรือ่ง “สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ” ไดต้อ่เมือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุด าเนนิการโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจพิจารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถือเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

ส าคญั 

  

 27.4. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ:  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ โดยบรษัิทจัดการจะท าการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการลงทนุและขอ้บงัคบัการจัดการได ้ตอ่เมือ่ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตาม

จ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เป็นไปตามหัวขอ้ 

"วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ"  

 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus 

account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันนัน้ ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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 27.5. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืหากกองทนุตอ้งเลกิไป โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีูช้ าระบัญชทีีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบัญชโีดยจะไดด้ าเนนิการใหม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ช าระ

ภาระหนี้สนิของโครงการ และแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเฉลีย่ตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้

ทัง้หมดในขณะทีเ่ลกิกองทนุ  

 

 27.6. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบ 6 เดอืน 

(2) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทนุ:   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วย

ลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ทัง้นี้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบยีน

จ าน าใหแ้กผู่รั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้   

การขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทุนไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมายื่นพรอ้ม

กรอกค าขอออกใบหน่วยลงทนุเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงานสาขา

ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพื่อน าสง่ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการ

จ าน า ทัง้นี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุจนกวา่จะมกีารจดแจง้ถอน

การจ าน าตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งมกีารเสยีคา่ธรรมเนียมในการจัดพมิพใ์บหน่วย

ลงทนุในอตัราฉบบัละไมเ่กนิ 50 บาท  

บรษัิทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทนุโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ ใน

การด าเนนิการดงักลา่วบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคญั   

(3) สทิธใินการไดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้น

กรณีทีก่องทนุไม่สามารถช าระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วนสว่น

โครงการ ขอ้ 9 เรือ่ง “การช าระคา่รับซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ” 

(4) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ตอ้งกรอกใน

แบบฟอร์มค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มูลโดยผูถ้อื

หน่วยลงทุนตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพื่อใหน้ายทะเบยีนด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ตอ่ไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบิัตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอร์มค าขอแกไ้ข

ขอ้มลูผูถ้อืหน่วย 

 

27.7.อืน่ ๆ : 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ   

(1) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่

นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
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28. วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

28.1  ในกรณีทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยขยายขอบเขตการอนุญาตลงทนุในตราสารแหง่หนีใ้นตา่งประเทศ   

และบริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการอาจด าเนินการแกไ้ข

เพิ่มเตมิโครงการ  โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้  ซึง่บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วนั นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรแกไ้ข 

 

28.2  การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรือแกไ้ขวธิีจัดการ หากมิไดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือแกไ้ขวธิจีัดการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักลา่วไมเ่กนิรอ้ยละ 55  ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษัิทจัดการจะสง่เอกสาร

หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนัิน้

  

ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจีัดการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข   

 

28.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิจีัดการทีม่ลีักษณะเป็นการใหป้ระโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิทจัดการอาจ

ขอรับความเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการดงักลา่วจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้โดยการยืน่ค าขอเป็น

หนังสอื พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้และค ารับรองของผูด้แูลผลประโยชน์  

 

เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีค่รบถว้นถูกตอ้งตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่า

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการได ้

 

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิจีัดการตามขอ้ 28.1 28.2 และ 28.3 บรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการหรอืวธิจีัดการไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุคน และประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวันแห่งทอ้งถิน่อย่างนอ้ย 1 ฉบับ

ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวันทีไ่ดม้มีตใิห ้

แกไ้ขเพิม่เตมิ หรอืวนัทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรแกไ้ขเพิม่เตมิ แลว้แตก่รณี  

 

อนึ่ง ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เนื่องจากขอ้จ ากัดในการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดในขอ้ 32.6 “ขอ้จ ากัดการถอืหน่วย

ลงทนุ” บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการขอรับความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนดได ้

 

29. การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม:  

เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

บรษัิทจัดการจะเลกิโครงการจัดการกองทนุรวมในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  

29.1  หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี้ 

  (1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวนัท าการใด 
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(2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 100 

ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุ 

 

29.2  เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้

กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตน   

 

29.3 เมื่อไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่ าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ   

 

29.4  ส านักงานอาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

 (1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่เกนิกว่าหนึง่ในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนั้น  เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

(2) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการใดๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอื

ตกลงกบับคุคลอืน่  อันเป็นการปกปิดหรอือ าพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุม่

บุคคลเดยีวกันใดทีป่ระสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

 

29.5  ส านักงานจะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุันควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้จัดการ 

หรือใชก้องทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ 

เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรือธุรกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด  ส านักงานไดด้ าเนนิการแจง้

ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน  ซึง่ในกรณีที่

ไมม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่ม่อาจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่

ผูล้งทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง  และส านักงานสั่งใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ  และ

บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานสัง่ได ้หรอืด าเนนิการแลว้แตไ่ม่สามารถท าใหก้องทนุ

รวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอย่างแทจ้รงิ 

 

29.6 กองทนุเปิดจะเขา้เหตตุอ้งเลกิกองทนุเมือ่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาหา้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวนเกนิกวา่

สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

 

29.7 เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลกิกองทุนตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ

ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทนุ 
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30. การด าเนนิการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิโครงการจดัการกองทุนรวม:  

30.1 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว   

(ก) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 29.1 ถงึขอ้ 29.7  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันท าการที่

ปรากฏเหตตุามขอ้ 29.1 ถงึขอ้ 29.7  

(ค) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทนุเปิดดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวัน

ท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 29.1 ถงึขอ้ 29.7 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ  

(ง) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วันท าการ

นับตัง้แตว่นัถัดจากวันท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 29.1 ถงึขอ้ 29.7 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้   

เมือ่ไดด้ าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนนิการตาม (ค) บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ

วธิกีารช าระบญัชขีองกองทนุรวม 

 

30.2 เมื่อจะมีการเลกิกองทุนเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุน 

ลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเกีย่วกบักองทนุดงัตอ่ไปนี ้

(ก) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพย์

ทราบในกรณีทีห่น่วยลงทุนของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้  ก่อนวันเลกิ

กองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 

(ข) ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่วกอ่นวันเลกิกองทนุเป็น

เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ เชน่ ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัแหง่ทอ้งถิน่ เป็นตน้ และ 

(ค) จ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย์

และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุ 

 

31. การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ :  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท า

การอย่างอืน่ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.

ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีองกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม

และผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสัดสว่นจ านวน

หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ   

 

เมื่อไดช้ าระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผู ช้ าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชีจัดการ 

โอนทรัพยส์นิดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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32. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ :  

32.1  การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม 

ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมด  บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่

หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้  และด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอื 

หน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ใหม้จี านวนไม่เกนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วันทีป่รากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนนิการเลกิกองทุนรวมนัน้

ทันท ี เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามขอ้ 29 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน.22/2552 เรือ่งการจัดตัง้

กองทนุรวมและการเขา้ท าสัญญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล ลงวันที ่28 กรกฎาคม 2552 หรอืยกเวน้ในกรณีเขา้

ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เรือ่งหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทุน

รวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

32.2 การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท าประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจากส านักงาน  

หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิหา้วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงาน

พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เป็นส าคัญ  และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่าย

ดงักลา่ว  

หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 

 

32.3 การควบรวมกองทนุ   

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระท าได ้ต่อเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้ือ

หน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืจะ

เป็นไปตามกฎ ขอ้ก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทีก่ าหนด หรอืจะก าหนดตอ่ไป 

 

32.4 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร  อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของ

บคุคลดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้ แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรง  

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ 

(2)  ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดรั้บผลประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ  บรษัิทจัดการ

ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทของหลกัทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย 
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32.5 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานของกองทนุ   

คอื อตัราผลตอบแทนเฉลีย่แบบถว่งน ้าหนักระหวา่งอตัราผลตอบแทนของ 

(1) ดชันตีลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET Index) ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 

(2) ดชัน ีThaiBMA Government Bond (Total Return Index) อาย ุ3-7 ปี ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 

(3) ดชัน ีThaiBMA Corporate Bond Total Return Index (BBB+ up) อาย ุ3-7 ปี ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 

(4) ดชันรีาคา MSCI All Countries World Index ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณ

ผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 

(5) ดชัน ีJP Morgan Global Aggregate Bond Index TR (Unhedged) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอตัรา

แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ในสดัสว่นรอ้ยละ 5 

(6) คา่เฉลีย่ของอัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืนของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิร และธนาคารไทยพาณชิย ์

ในสดัสว่นรอ้ยละ 5   

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการพิจารณาเปลีย่นแปลงเกณฑ์มาตรฐานใหเ้หมาะสมกับนโยบายการลงทุนของ

กองทนุ และเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ หรอืหน่วยงานที่

ก ากบัดแูลบรษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 90 วัน กอ่นมี

การเปลีย่นแปลง เวน้แต่การเปลีย่นแปลงเกณฑม์าตรฐานนั้นเกดิจากเหตุสุดวสิัย หรือเหตุปัจจัยภายนอกอันอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษัิทจัดการ หรอืเกดิจากกฎ ระเบยีบ ประกาศทีเ่ปลีย่นแปลงโดยหน่วยงานทีก่ ากับดแูล

บรษัิทจัดการ ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ และปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิต่อของตัวแทนสนับสนุนการขาย

หรอืซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ 

 

32.6 ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  

กองทนุนี้มขีอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทนุทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืไดต้อ้งไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน 

หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทนุเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 

 

32.7 ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

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

ตอ่ไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบังคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบัน

การเงนิทีไ่ม่ใชส่ญัชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล

เกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นติบิคุคล 

สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ 

FFI นัน้ นอกจากนี้ยังปรากฏดว้ยวา่ในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนด

และหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล

สญัชาตอิเมรกิันและบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลกูคา้เพือ่หา
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ความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท า

เอกสารยนืยันตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบที่

ส าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย

ทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ

รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 

เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตาม

ขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการ

ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ทีด่ าเนินการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช าระใหก้ับกองทุนรวมทีเ่ป็น 

NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือ

ระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสัมพันธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าให ้

กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ

อาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กี

ตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิัตติามหลักเกณฑ์

และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบิัตติาม

ภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม 

(ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ

ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดงันี ้

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ 

ทีอ่ยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้)ทีม่ีอยู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

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

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้

ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื่อ

ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ

กฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนนิการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอย่างดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี  

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้ง

ไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชนเ์พิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

  

การด าเนนิการดงักลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

ซึง่ในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธิ

ไวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ

น าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

32.8 ขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรบัหนว่ยลงทุนควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked 

Life Policy)   

บรษัิทประกนัชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรือทีเ่รียกว่ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทุนไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิต่อกับบรษัิทประกันชวีติ หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ประกันชวีติที่

บรษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิัตทิี่

แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนจงึควรศกึษา

รายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นตดัสนิใจ  

 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-Linked 

Life Policy) หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไม่ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมและ

ถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงแลว้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนผูล้งทุน

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน โดยตดิประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชวีติ  หรือใน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
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 ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติม ีดงันี้ 

  

(1) มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนืหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัช ี 

ขัน้ต า่ และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่:  

เนือ่งจากแบบประกันชวีติควบการลงทนุ มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกัน  ทีผู่ล้งทนุสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรม์

ประกันได ้เช่น  การเวนคนืกรมธรรม์ และมีสทิธใินการสั่งซือ้หน่วยลงทุน เลอืกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน     

การขอสับเปลีย่นกองทุนระหว่างสัญญา  ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทุนนี้มีค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม์

ประกนัชวีติ เชน่ คา่การประกนัภัย เป็นตน้ ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้ก าหนด

ในเรือ่งมูลคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มูลคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสั่ง

ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ซึง่อาจแตกต่าง

จากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนสามารถศกึษา

ขอ้ก าหนดดังกล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายทีจ่ัดท าโดยบริษัท

ประกนัชวีติ 

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ 

หรือตัวแทนหรือนายหนา้ประกันทีไ่ดรั้บอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนด 

โดยสามารถช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืเชค็สว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับ

ธนาคารทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนด หรือวธิีอืน่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนด

มูลค่าขัน้ต า่ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารช าระ

เงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกัน

ชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ

กองทุน โดยค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบริษัท

ประกันชวีติแลว้  และเมือ่รายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนเสร็จสิน้สมบูรณ์แลว้  ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิก

ถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดไ้มว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี้ ในกรณีของ

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติอาจปฏเิสธค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุ หากพบวา่ค าสัง่ดังกล่าวหรือผูล้งทนุเป็นบุคคลทีอ่าจเขา้ข่ายลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ 

หรือการกอ่การรา้ย ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนุนการกอ่การรา้ย หรอืผูล้งทุนเขา้เงือ่นไข

เป็นบคุคลทีบ่รษัิทประกนัชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกนั 

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่าน

บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจก าหนดมูลคา่ขัน้ต า่ในการขายคนืหน่วยลงทนุ และเงือ่นไขใน

การขายคนืหน่วยลงทุน  วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนวธิีการน าส่งเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและ/หรอืเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจาก

บรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทุน 

และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น  และเมื่อ
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รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้เสร็จสิน้สมบรูณ์แลว้    ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถขอเพกิถอนค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทนุไดไ้ม่วา่กรณีใดทัง้ส ิน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน่ 

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ านวนหน่วย

ลงทนุหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ระบจุ านวนขัน้ต า่ ตาม

เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ส าหรับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ัน

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอื ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวัน

ท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิท

ประกันชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรม์

ประกนัชวีติภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ 

หรือ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหด้ าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได ้ โดยมวีธิกีารช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย

ลงทนุซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ 

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจ าทุก

เดอืนเพื่อน าคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาช าระคา่การประกันภัย คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิการ และคา่ธรรมเนียมใน

การบรหิารกรมธรรม ์หรือค่าธรรมเนียมอืน่ใด ตามอัตราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มูลคา่ในการขายคนือาจต ่า

กวา่มูลคา่ขัน้ต า่ทีก่ าหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้่ายลา่สดุตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

 

 

(4) การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ กรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทนุ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ 

และบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทนุภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามที่

บรษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง 

 

(5) การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษัิท

ประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต า่จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต า่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์

ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชวีติควบการลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุระหวา่งกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้ง
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เป็นการท ารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองหนึ่ง 

(กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และเอกสารการเสนอ

ขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้ัก

คา่ธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืด าเนนิการ

อืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกลา่วใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

ทัง้นี้ การด าเนินการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม ์ซึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกันชวีติ  ม ี3 รูปแบบสรุปได ้

ดงันี ้

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิด

ปลายทางกองหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 

(2) การสับเปลีย่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุใหม้กีาร

ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลาย

กองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสบัเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามค าสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกัน

ชวีติก าหนด ใหม้ีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้ ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้นี้ รูปแบบ และ

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขาย

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแห่ง ซึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทนุแลว้ 

 

บรษัิทประกนัชวีติอาจระงับการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติ

เห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต า่

กวา่จ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนดในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ 

นับแต่วันทีไ่ดด้ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ส าหรับกรณีการสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและการปรับสดัสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับค าสัง่ครัง้แรก 

และ/หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้นี้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุสามารถสอบถามขอ้มูลไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

(6) การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ: 

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอืน่ใด ซึง่บริษัท

จัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ หรอืบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรอืเอกสารอืน่ดังกลา่วบนเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการเพือ่ใหบ้รษัิทประกนัชวีติเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้  และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการจัดสง่ใหแ้ก่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุตอ่ไป 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ บรษัิทประกันชวีติ

จะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้ ือหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทัง้นี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์

ประกันชวีติควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกล่าวตามชอ่งทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด 

หรอืรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกนัชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสง่เอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุโดยตรง 

 

(7) สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนปกตทิี่

ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพียงอย่างเดยีว ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกันชวีติก าหนด 

ดงันี ้

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุไม่มสีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด

ทัง้ส ิน้ 

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทนุไปจ าน าเป็นหลักประกนั 

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ไดรั้บกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีว ิต โดยบริษัทประกันชีว ิตจะเป็น

ผูด้ าเนนิการขายหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่ตกตา่งเมือ่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติ

จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าสง่ค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนาม

ของบรษัิทประกนัชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เชน่ การไดรั้บ

ขอ้มลูกองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม 

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทุกแห่งทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชวีติที่

เสนอขายโดยบรษัิทประกันชวีตินัน้ 

(7.8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลข

ประจ าตวัของฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วย

ลงทนุนัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือต่อ

การตัดสนิใจในการลงทนุ เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการ

ควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่

ฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วย

ลงทนุ เป็นตน้ 

(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่รษัิทก าหนด 

บรษัิทจัดการ และบริษัทประกันชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบิัตอิืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ

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

 

(8) คา่ธรรมเนยีมทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุ:  

คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไมม่ ี 
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คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไมม่ ี

 

ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชวีติควบการลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด 

 

(9) อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์

ประกันชวีติ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการ

ลงทนุแลว้ ทัง้นี ้กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 

15 วัน โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรือบรษัิทประกันชวีติ หรือเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบตอ่ไป 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้ริการสั่งซือ้ขายสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบริษัท

จัดการส าหรับบรษัิทประกันชวีติ ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้ส าหรับธรุกจิกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุ (Unit-linked Life Policy) ของบรษัิทประกันชวีตินัน้  (ตามค า

จ ากัดความตามในหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการนี้) โดยหากจะเปิดใหบ้รกิารดังกล่าว  บรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือ

ประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยตดิประกาศดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือผ่าน

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

33.  การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

       ไมม่ ี 




