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ค าศัพท์ 
 

ค าศัพท ์      ค าอธิบายศัพท ์
“โครงการ”    หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์  

เอ็นไวรอนเมนท ์
“กองทุนรวม”    หมายถึง กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
“กองทุนปลายทาง"    หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทนุซึ่งมี 

ลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ และให้หมายรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศและไมว่่ากองทุนดงักล่าวจะจัดตัง้ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ (REIT) หรือโครงการจัดการลงทุน (collective 
investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีการ
ลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ Nav ของ
กองทุนตาม (1) น้ัน 

“หน่วยลงทุน”    หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์  
เอ็นไวรอนเมนท ์

“บริษัทจัดการ”    หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
“ผู้ดูแลผลประโยชน”์    หมายถึง ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
“นายทะเบียนหน่วยลงทุน”    หมายถึง ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
“ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื”   หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลที่บรษิัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที่ 

ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของกองทุน 
“ผู้ถือหน่วยลงทุน”    หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน 
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”     หมายถึง คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
“สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.”    หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากลับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 “ตลาดหลักทรัพย”์    หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
“สมาคม”   หมายถึง สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจด 
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ทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่
ทําการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการ
จัดการลงทุน 

“สถาบันการเงิน”   หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้ืมของสถาบัน 
การเงิน 

“วันทําการ”     หมายถึง วันทําการปกติของบริษัทจัดการ 
“วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกาํหนดไวใ้น 
 รายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็นวันทําการ

ตามปกติของบริษัทจดัการ และของกองทุนต่างประเทศที่บรษิัท
จัดการไปลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเตมิ 

“การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน”  หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อ 
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึง่ (“กองทุนปลายทาง”) 
ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ 

“มูลค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว 
ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณ 

“ราคาขายหน่วยลงทุน”   หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
“ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุน”   หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(ถ้าม)ี 
“มติพิเศษ”     หมายถึง มตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 

จํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

“มติเสียงขา้งมาก”     หมายถงึ มติของผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนหน่วย 
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก 
เสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย 
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

“แก้ไขราคาย้อนหลัง”   หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง  
โดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึง
ปัจจุบัน 

“การชดเชยราคา”   หมายถึง การเพิม่หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วย 
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ลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงิน ซึ่งมมีูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน 

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน”    หมายถงึ บุคคลที่มคีวามสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหรือหลาย 
ลักษณะดงัต่อไปนี ้
(1) คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2)  นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบคุคลนั้น 
ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบคุคลดังกล่าวไมว่่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ล้ว 
ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนท้ังหมด 
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบคุคลตาม (1) หรือ (2) ที่ไม่ใช่กองทุน 
สํารองเล้ียงชีพ 

“คําเสนอซื้อ ”    หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทําคําเสนอซื้อ 
ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบงาํกิจการ 

“วงเงินรับอนุญาต” หมายถึง วงเงินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใดๆ 
อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจดัการสามารถ
เคลื่อนย้ายเงินลงทุนเพื่อไปลงทนุในต่างประเทศได้ 

 “กลุ่มกิจการ”      หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ 
บัญชีกําหนดให้จดัทํางบการเงินรวม 

 “กองทุน CIS ต่างประเทศ”   หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลักษณะเป็น 
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งนี้  
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity  
ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”   หมายถึง   กองทุนรวม exchange traded fund ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฏหมาย 
ต่างประเทศ 

“กองทุน FIF”   หมายถึง กองทุนรวมที่ลงทุนในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund) 
 “การลดความเส่ียง”    หมายถึง การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็น 

คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร 
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(speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 “เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงนิฝาก”    หมายถงึ  ทรัพย์สินดังนี้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทาํนอง 

เดียวกับเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ 

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม”    หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที ่
เทียบเคยีงไดก้ับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝาก 
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายทีเ่ทียบเคียงไดก้ับ 
ผู้รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ”์   หมายถึง ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดัชนีท่ีจัดทาํขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้

1.  ตั๋วเงินคลัง   
2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ 

       กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 
“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ”    หมายถึง ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือ 
หน่วยงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็น 
ผู้ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ”    หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรพัย์ 
ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมคาํเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจ์ากผู้เสนอซื้อ
หลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
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2.  มีการกาํหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการ
ไม่อาจใช้ดุลยพินจิในการจดัการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอ
ซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.”    หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.”     หมายถึง ธนาคารพาณิชย ์
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดติฟองซิเอร ์
“บง.”    หมายถึง บริษัทเงินทุน 
“บล.”     หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย ์
“บลจ.”    หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
“บริษัทจดทะเบียน”   หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตให้ทํา 

การซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “บริษัทย่อย”   หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทํา 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทํา 
และเปิดเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไมม่ีงบการเงินรวมให้พิจารณา 
ตามสัดสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ”่ หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทํา 
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทํา 
และเปิดเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไมม่ีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม 
สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
“ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน”์  หมายถึง ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิง 

ซึ่งกาํหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาํหนด 
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6)  

“ผู้มีภาระผูกพัน”    หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะ 
ผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน  
แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซื้อขาย derivatives” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย 

       ว่าดว้ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและให้บริการไดต้าม 
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       กฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสาํนักงาน 
“หน่วย CIS”    หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุ
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 
  ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
  1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายวา่ดว้ย 
       หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย 
       ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  2.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย      
       ต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ 
       ทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.  ท้ังนี้ ไม่วา่จะ

จัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูป

แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
  1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ 
       คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

  2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

  ว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

  3.  foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชาํระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันท่ีออกหุ้นกู้ 
“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“Benchmark”    หมายถึง ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการ 

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น 

“CIS operator”    หมายถึง บุคคลดังนี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
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“concentration limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ี 
ลงทุน 

“counterparty limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
“CRA”    หมายถึง สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5  

“credit derivatives”    หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดติ 
ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝา่ยหนึ่งไป 
ยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง 
ซึ่งมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชาํระเงนิให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิด 
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินท่ี 
ได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีม 
สําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”    หมายถึง เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ระบุใน 
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาํโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมิน 
ความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk”    หมายถึง ความเส่ียงดา้น FX 
“delta”    หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับ 

ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 
“derivatives”   หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
“derivatives on organized exchange”    หมายถึง derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
“discount rate”    หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทุนที่จะใช้ในการ 

คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 
“DW” หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ท้ังนี้ ไม่วา่
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจดัตั้งในรูปบรษิัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

“FX”    หมายถึง อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” หมายถึง ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ําโขง (Greater Mekong 

Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพชูา สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยูนนาน) 

“group limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราสว่น 
การลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกัน 

“guarantor rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับ
อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกนั 

“international scale”    หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหวา่ง 
ประเทศ 

“investment grade”    หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
“IOSCO”    หมายถึง International Organization of Securities Commissions 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 
“issue rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
“issuer rating”    หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
“market price”    หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด 
“national scale”   หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 

ภายในประเทศ 
“NAV”    หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
“net exposure”    หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดย
อ้างองิอยู่กับทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สนิ
นั้น 

“notional amount”    หมายถึง มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 
“obligation”        หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit  

derivatives อ้างองิถึง (obligation category & obligation  
characteristics) 

“options”    หมายถงึ สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน 
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสญัญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives”    หมายถึง derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
“P/N” หมายถึง ตั๋วสัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 
“portfolio duration”    หมายถึง อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตาม 
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มาตรฐานสากล 
“product limit”   หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน 
“regulated market”   หมายถึง ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิดการเจรจา 

ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลตา่งๆทีเ่กี่ยวกบั
ตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดังกลา่วอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าที่กํากับดแูลด้านหลักทรัพย์หรือตรา
สารท่ีมีลักษณะทาํนองเดียวกับหลักทรัพย์ 

“repo”     หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurehase agreement) 
“reverse repo”    หมายถึง ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase  

agreement) 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

(Securities Borrowing and Lending) 
“securities lending”   หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย ์
 “SET”      หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“share warrants”    หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
 “single entity limit”    หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Product 
“SN” หมายถึง ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
“sovereign rating” หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นท่ีอยู่ ซึง่

เป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น 

“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC”    หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทการให ้

สินเชื่อเพื่อธุรกจิหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable 
Subscription Right) 

“Underlying”    หมายถึง สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
“WFE”    หมายถึง World Federation of Exchanges 
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โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม : 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ) :  Phillip China Green Energy and Environment 
 
1.3. ชื่อย่อ : P-CGREEN 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง 
 
1.6. การกาํหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 
 
1.7. อายุโครงการ : ไม่กําหนด 
 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเป็นชว่งเวลา) : ไม่กําหนด 
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
เงื่อนไขอื่นๆ :  บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้ยุติการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติส้ินสุดลง โดยจะไม่นํา  
กองทรัพย์สินที่จําหน่ายได้ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิก โครงการจัดการ
กองทุนรวมโดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหากเป็นกรณีดังนี้ 
1. กองทุนรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน 
2. ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น สภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ เศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุน 
3. มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
4. กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือกองทุน 
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1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
 
1.11 ลักษณะการเสนอขาย:  เสนอขายในไทย 
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย 
: 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000.00  ล้านบาท 
 
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
(1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหนว่ย
ลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินลงทุนในตา่งประเทศเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายอื่นใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเพิม่เงินทุนจดทะเบยีนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมตคิวาม
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย : 10.0000 บาท 
 
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 
 
2.5. ราคาของหนว่ยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท 
 
2.6. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
 
2.7. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 
 
2.8. มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน : ไม่กําหนด 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ : ไม่กําหนด 
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ : 100 หน่วย 
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจาํนวนหรือมูลคา่ขั้นต่าํข้างต้นตามข้อ 2.6-2.11 (ถา้ม)ี ท้ังนี้ 
เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือบริการตา่งๆ หรือในกรณีทีบ่ริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมมากกวา่และผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับประโยชน์มากกวา่เดิม โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของ
บริษัทจัดการ หากมีการเปล่ียนแปลงดังกลา่วบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ที่จะลงทนุ : 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean 
Technology Index ETF โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. 
 
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน 
 
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :  
 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
ชื่อกองทุนปลายทาง (กรณี Feeder Fund) : KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 
กองทุนปลายทางจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 
 
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในตา่งประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 
วงเงินลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  ไม่เกิน……………….ล้านเหรียญ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี :  
บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีาร
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทัง้นี้จะทาํเพื่อการ
บริหารสภาพคลอ่งของกองทุนรวมเท่านั้น 
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3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
วัตถุประสงค์ของการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging) 
 
3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 
- กองทุนปลายทาง มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันชีี้วัด (passive management/index tracking) และกองทุน
เปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จ ีแอนด์ เอ็นไวรอนเมนท ์มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนปลายทาง  
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :  
ผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทาง สัดส่วน (%) : 100.00  ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึง
วันที่มีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และข้อกําหนดของสมาคมบริษั ทจัดการ
ลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือการปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10.  ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน:  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกีย่วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์  จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KraneShares 
MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจด
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ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds 
Advisors, LLC  
 

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มีวัตถุประสงค์จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์
รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี  MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในประเทศจีนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบ
อาคารที่คํานึงถึงส่ิงแวดล้อม  (Green Building), การป้องกันมลพิษ  (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)  
 

ในส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี และ/หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน และ/หรือ
ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ 
ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนดให้ลงทุนได้ 
 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึง่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการ
กองทุน ซึ่งพจิารณาสภาวะของตลาดในขณะน้ัน 
 

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมไีว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหนี้ที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ(Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทางเปน็กองทุนตา่งประเทศอื่น ในกรณทีี่บริษัทจัดการเห็น
ว่าการลงทุนในกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ไม่เหมาะสม เช่น เกดิ
ความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกดิภัยพิบัติ หรือภาวะสงคราม 
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และ/หรือกรณีทีก่องทุนปลายทางดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงบริษทัจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปล่ียนแปลง
นโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลการดําเนินงานของกองทุนปลายทางไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือ
ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกวา่ หรือความผันผวน
ต่ํากว่า และ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนปลายทางขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือมีการกระทําความผิดร้ายแรง โดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุน
ปลายทางจะทาํให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารลงทุนในหน่วย CIS  โดยบริษทัจัดการจะพิจารณาลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกัน เพื่อประโยชนใ์นการดํารงวัตถุประสงค์ของการ
บริหารจัดการลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชีช้วน โดยบริษัทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็น
สําคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

ทั้งนี้ในการโอนย้ายหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาดําเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
เปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ 
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น
กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)  ได้โดยไม่ทําให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึ้น ท้ังนี้ การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามดุลยพินจิของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกาํหนด ก่อนดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษ
ของกองทุนดังกล่าว 
 
 ทั้งนี้ ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ต้องมีลักษณะดังนี้ 

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี 
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ 

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุน
ต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทํานองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 
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ในกรณีที่เกิดเหตุการที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน
ปลายทางและ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว 

  (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าวลดลงในช่วง
ระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนปลายทาง และ/
หรือกองทุนอื่นดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทาง และ/หรือกองทุนอื่นดังกล่าว มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น 
พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 
   (2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎเหตุ 
   (3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
   (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้
ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย โดยระยะเวลา  การ
ดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

ในกรณีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
 

ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา ดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 
1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคําส่ังขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วย 

ลงทุน หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทําการ 
รายละเอียดของกองทุน 
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KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) : 
 
ชื่อกองทุนปลายทาง KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF 
ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
ISIN Code US5007678502 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนปลายทาง 12 ตุลาคม 2560 
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

กองทุนปลายทางมีวัตถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่
ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่กองทุนเลือก คือ MSCI China lMl Environment 10/40 
Index (ดัชนีอ้างอิง) 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนปลายทาง กองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุน 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI 
China lMl Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่ างประเทศ  รวมถึ งตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง 
 
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้ําหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิต
สินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจ
ของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มา
จากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก  5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก, 
การใช้น้ําแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กําหนดไว้ 
ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors, 
LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิ
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การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนี
อ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่า
เงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน) 
 
ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธเลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบ
ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาดว่าจะใช้กลยุทธการลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง 
(Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มีรูปแบบ
การลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด 
โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเส่ียงเป็นอย่างดีและมีการ
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบางประเภท 
 
สําหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตาม
ดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปล่ียนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ในวันทําการสุดท้ายของทุกส้ินเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 

ดัชนีชี้วัด ดัชนี MSCI lMl Environment 10/40 Indexทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจํากัดของการ
กระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และ
การลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40% 
ของดัชนี 

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย 
(Listing Exchange) 

The New York Stock Exchange 

การขายและรับซื้อคืน ทุกวันทําการ 
อายุกองทุน ไม่กําหนด 
สกุลเงิน (Fund Currency) สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่าย ปีละ 1 ครั้ง 
บริษัทจัดการ  Krane Funds Advisors, LLC 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
Main Contact 
 +1 (855) 8KRANE8 
info@kraneshares.com 
 

mailto:info@kraneshares.com
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Capital Markets 
+1 (917) 261-2976 
 capitalmarkets@kraneshares.com 
 
New York Office 
280 Park Avenue, 32nd Floor 
New York, NY 10017 
 +1 (212) 933-0393 
 
San Francisco Office 
1 Embarcadero Center, Suite 2350 
San Francisco, CA 94111 
 
Europe 
 +31 (6) 492 496 89 
 europe@kraneshares.com 
 
Asia Pacific 
 +852 2266 3983 
 asiapac@kraneshares.com 
 

Custodian Brown Brothers Harriman 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สําคัญ 
ของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย (shareholder fee) : ไม่มี 
 
ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%                                
- ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%    
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 0.01%                                               
- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79% 
 
* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ
ปี ของสินทรัพย์สุทธเิฉล่ียรายวันของกองทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีการจ่าย

mailto:capitalmarkets@kraneshares.com
mailto:europe@kraneshares.com
mailto:asiapac@kraneshares.com


P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN 
 

20 

กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรนี เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
Phillip China Green Energy and Environment 

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ  trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว 

Website https://kraneshares.com/kgrn 
หมายเหตุ 
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะสว่นท่ี
สําคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดงันั้น ในกรณีท่ีมีความแตกตา่งหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาองักฤษ ใหถ้ือ
ตามต้นฉบับภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
(2) ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนปลายทาง โดยถือว่าได้รับ 

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกิน
วงเงินลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรรจากจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน : 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้   

1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 
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1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอและมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้า ตั๋วแลก

เงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.1.2 ธนาคารออมสิน 
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7  
 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
  2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
   2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนท่ี 6 ข้อ 1  
   2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ หรือทรัพย์สินนั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทุนที่อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
   2.2.3 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  
   2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
   2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป 
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   2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN 
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี
   ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ท่ีออกใหม่ 
 2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
  2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใช้ใน
การคํานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลท่ีน่าเชื่อถอืดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ี
วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
  2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 

ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้  (ไม่ใช้กับ

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง) 
1.1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single  

entity limit ของกองทุนนั้น 
1.1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  

product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 
1.1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 

1.1.3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ 
 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 



P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN 
 

23 

กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรนี เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
Phillip China Green Energy and Environment 

  1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
  1.2.2 จดทะเบียนซื้อขายใน SET 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) ธนาคารออมสิน 
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
(8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(10) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9) 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
1.2 บริษัทเงินทุน 
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ 
1.5 บริษัทประกันภัย 
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7 กองทุนฟื้นฟ ู
1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

2. ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
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2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade 

2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 

2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และ
เป็นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา

จากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ

อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะ

ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน 
 

4. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo 
4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate)) 
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ หรือตราสารตาม reverse repo 
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4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้

คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวม
ของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใด
จะต่ํากว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่ สัญญา 
(counterparty risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี้ 
4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการคํานวณ 
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญา

รายเดียวกัน และมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6 discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 
หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการ
ในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3 กองทุนฟื้นฟ ู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5 ธนาคารพาณิชย์ 
1.6 บริษัทเงินทุน 
1.7 บริษัทหลักทรัพย์ 
1.8 บริษัทประกันชีวิต 
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
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1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ 

3.1 ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกัน ดังนี้ 
3.1.1 เงินสด 
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา ใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว

และเป็นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating 
ที่ได้มาจาการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 

3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.6 ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7 หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน 
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ท้ังนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 

3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่ งจะมีผลให้บริษัท
จัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3 ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันน้ันได้
เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 

3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
3.5 ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้ 

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง
ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
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3.5.2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังนี้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น 

credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade 

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
 

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบี้ย 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้  ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ดังนี้ 

2.2.2.1 กรณเีป็น OCT derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นธนาคารพาณชิย์ ธนาคาร 
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ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตวัแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี 
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5-1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤35% ของน้ําหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะ

ตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rate) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น

โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single limit ของกองทุนนั้น 
3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ท้ังนี้หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures 

price) ของสินค้าโภคภณัฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 

 

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
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บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานักงาน
กําหนด 
 

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
6.1 บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 

6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให้ คํานวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 

6.1.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.1.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด ดังนี้ 

7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เส่ียงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีหน้าที่ชําระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้นแต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลด 
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ลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง 
เพื่อแลกกับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ใหก้ับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี ้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ดังต่อไปนี้ รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
ทั้งนี้ หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสัญญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญา
ในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือท่ีมีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดตั้งและเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้   

1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
1.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

แฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 
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1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอและมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในข้อ 1. 
2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้า ตั๋วแลก

เงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 
 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
  2.2  การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
   2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives 
ตามที่ระบุในส่วนท่ี 6 ข้อ 1  
   2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ หรือทรัพย์สินนั้นต้องเป็น
ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การลงทุนที่อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
   2.2.3 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้  
   2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
   2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป 
   2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN 
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี
   ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา
สารหนี้ท่ีออกใหม่ 
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 2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN 
ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
  2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใช้ใน
การคํานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลท่ีน่าเชื่อถอืดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีท่ี
วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
  2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่ง
ราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 

ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยงานของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มี
การซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที่เป็นสมาชิกของ 
IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น  

1.1.3 ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ท้ังนี้ ตาม
รายชื่อประเทศที่สํานักงานกําหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุน ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืม
ไว้ฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้นและมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง) 

1.1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
single entity limit ของกองทุนนั้น ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น 
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1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ต้องเป็นกองทุนที่มุ้งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและ 

ชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rate) แล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนดังกล่าว 

1.1.5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จําเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1.1 
  1.2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
  1.2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ  WFE 
  
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(3) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(4) สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) 

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 

1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2 อัตราดอกเบี้ย 
1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
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1.5 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 

2.1 กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน

สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี 
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5-1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนัก ≤35% ของน้ําหนักทั้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด 

โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 
3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 

3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
3.2.2.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rate) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรง

แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single limit ของกองทุนนั้น 
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3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ.นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
3.5.2 ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) 

ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหน่ึง 
3.5.3 ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนา
ดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
 
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานักงาน
กําหนด 
 
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่  บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
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บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังนี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่  การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความ
เส่ียงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อ
ประกันความเส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขาย
ประกันความเส่ียงมีหน้าที่ชําระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to 
Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคา
กันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้นแต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างอิงเส่ือมเสียไป 

7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอหผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปน้ี ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จํากดัอัตราส่วน 

 
 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่ํากว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 
 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 ไม่จํากดัอัตราส่วน 
 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอยา่งใด
อย่างหน่ึงดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 
 

ไม่เกิน 20%1  

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดชําระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และ 
ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็น 
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2 ) น้ํ าหนั กของต ราสารที่ ลงทุ น ใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก และนําเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชาํระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน 
ทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา 
สารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอน 
การเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ 
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ 
ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น 
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้
ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน และ

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ 
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 5% 
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ไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ใน 
ระดับ investment grade 
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือ หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน 
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข 
เหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ 
สํานักงานกําหนด 
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุน
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 
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(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 
 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) 
 

รวมกันไม่เกิน 5% 

1 หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 
3 กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 
 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า 

เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 
ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ใน benchmark + 10% 
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 
 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก 
ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

- รวมกันไม่ เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญช ี
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่ 
อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน 
ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้ง 
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1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

โครงการหรืออายุทั้งสัญญา ≥ 1 ป ี

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับ product limit 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2 ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ 
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย 
กําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 
 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
 

5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ 
ลงทุนสําหรับกองทุนรวมทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) แต่ไม่ 
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
 

6 derivatives ดังนี ้
 6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์                                  

เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) 
 

ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงที่มีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-hedging) global exposure limit 
6.2.1  กรณ ีMF ไม่มีการลงทุนแบบ

ซับซ้อน4 จาํกดั net exposure ที่

เกิดจากการลงทุนใน derivatives 
โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

4,5 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้นของ

บริษัทรวมกัน <25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ภ าค รัฐ ไท ย ห รือ ต ราส ารห นี้ ภ า ค รัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)6 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้  
ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด7 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ Filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment gradeหรือไม่มี  credit rating ให้ 
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1ใน 
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออก
ตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้ 
1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม 
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย์ 
10 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 1-9 
 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น 
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เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย propertyทั้งหมดของกองทุน property ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
 

หมายเหตุ : 6หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States Generally Accepted Accounting Principle 
(US GAAP) เป็นต้น 
7 รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติและ
จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัท
จัดการ 

(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
กว่าระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ
เปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ จํานวน อัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ 
แล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 



P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN 
 

45 

กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรนี เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
Phillip China Green Energy and Environment 

 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่าดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
ตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
 

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ที่กําหนด เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามข้อ 4 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้ 

(ก) ภายใน 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ 
ตามประเภททรัพย์สิน (product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน ตามข้อ 3.14 ส่วนท่ี 3 ในข้อที่ 1 

(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ  (3) (ก)  
เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน 

(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ได้  แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนนั้นในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ด้วย 

(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดย 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน 

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีท่ี 
ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื้อ 
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ตามความในข้อ 2 มิให้นํามาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ
กองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration 
limit) โดยให้ดําเนินการตามที่กําหนดในข้อ 3 
 

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่ได้รับอนุมัตใิห้จดัตั้งหลังวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฎว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศมีไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามที่กําหนดแล้ว ให้จัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน 
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อัตราส่วนเป็นไปตามที่กําหนด จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันท่ีเป็นไปตามที่กําหนดนั้น 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

(3) เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แล้วหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ห้ามบริษัทจัดการกองทุนรวม
ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด 
ในกรณีที่บรัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุน ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการ
ลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด และให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานข้อมูลตาม (1) พร้อม สาเหตุที่ไม่
สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาตามข้อ (2) 
 
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรือข้อกําหนดที่สามารถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดการอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปได้ 

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิม เว้นแต่เป็นกรณีตาม (2) 
(2) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศที่

เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
(3) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนตาม (1) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม 
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5. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ หรือวิธีการ
อืน่ๆ ตามที่ บลจ.กําหนด 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 

(2) ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจัดการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 
วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมหรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทํา
การขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้ยังต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี
4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

 บริษัทจัดการ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 Internet 

 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ผู้สนใจสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น 
(ถ้ามี) ตามวันเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้หากยอดรวมการส่ังซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนกําหนด โดยจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
5.2.1. วิธีการขอรับหนังสอืชี้ชวน ใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน : 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
โครงการ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถ้ามี)  ได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการในระหว่างเวลาทําการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
ทั้งนี้ สําหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอ
เปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 
 

กรณีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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กรณีผู้ส่ังซื้อเป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ ลงนามของ  
นิติบุคคล 
- สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม 
- หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือเอกสารอื่นใด
ที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 

ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
เหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง  
ความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชําระ
บัญชีกรณีเลิกกองทุน 
 
 

5.2.2.วิธีการ วัน เวลา และราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
5.2.2.1. วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ จะต้องดําเนินการเปิดบัญชี
กองทุนก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิด
บัญชีกองทุนรวม ตามข้อ 5.2.1 พร้อมส่ังซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกโดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพื่อแสดง
ความจํานงในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  และชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มมูลค่า รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่
บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) นําส่งที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ ตามวันและเวลาที่
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) โดยผู้ลงทุนที่มีบัญชีกับบริษัทจัดการและได้
สมัครใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุน
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Fron-end-Fee) 
 
คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซื้อได้ทํารายการส่ังซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําส่ังนั้นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น
กรณีพิเศษ 
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กรณีมีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มี
การทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ 
 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใด
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ   
 
5.2.2.2.  วันเวลาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
ครั้งแรกตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ที่ www.phillipasset.co.th 
 
5.2.2.3.  ราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  โดยต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าขั้นต่ําตาม “ข้อ 2.6 มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อ 
ครั้งแรก”  
 
5.2.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่ส่ังซื้อโดยสามารถชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คําส่ังจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเกบ็เงนิได้ในเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยลงวันที่ตามวันที่ที่ซื้อแต่ไม่เกินวันสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  ผู้ส่ังซื้อต้องขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี้ ดังต่อไปนี้ 
 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแส
รายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแส
รายวัน 

http://www.phillipasset.co.th/
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-  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาบางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารเกียตินาคิน จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
-  “บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็นบัญชีที่รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน และระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ  
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้ด้านหลังเช็ค หรือดราฟต์นั้นด้วย 
 
ทั้งนี้ การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การชําระด้วยเงินสด ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องสามารถเรียก
เก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวัน และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้ง
แจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ   
 
หลังจากที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว      
ผู้ส่ังซื้อจะได้รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  ทั้งนี้การส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์  
ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้เรียกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือ
คําส่ังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าว และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 
 
ผู้ส่ังซื้อที่ได้ชําระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
เงินที่ได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีส่ังซื้อ หรือบัญชี
กองทุนที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดจะนําเข้าเป็น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อ
หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 
แต่หากในกรณีที่มีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการส่ังซื้อ  
โดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) ตามวันเวลาที่ได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ส่ังซื้อ 
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หน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีมูลค่าเงินทุนของโครงการคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรมูลค่า
เงินทุนของโครงการคงเหลือที่มีอยู่ทั้งหมดตามสัดส่วนมูลค่าที่สั่งซื้อ (Pro Rate) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไม่จัดสรรตามวิธีการที่บริษัทจัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสม   
โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
5.2.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 
ราย หรือในกรณีอื่นใดที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุน และถือว่า
การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นส้ินสุดลงและบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์  ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน 
ถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ  
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกําหนดเวลานั้น ให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย  
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเป็นประการอื่นได้ 
 
5.2.6. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
5.2.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงินเป็นต้น 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
(5.1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(5.2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว 
(5.3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
(5.4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 
(5.5)   กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 5.1-5.4  
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 
5.2.6.2  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติ
จัดตั้งและจัดการกองทุนของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส้ินสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1)  มูลค่าของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้มีจํานวนไม่มากพอที่จะทําให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป 
(2)  ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในโครงการท่ีได้รับ
อนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมส้ินสุดลง ให้บริษัทจัดการดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ
อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ใน  “ข้อ 5.2.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน” 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  

 บริษัทจัดการ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 Internet 

 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
6.2  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือการ
ลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสําหรับ
ผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอ
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เปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5.2.1 ในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
6.2.1.  วิธีส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการจัดให้มี  หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด สําหรับราคาขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย และจํานวน  
หน่วยลงทุนท่ีผู้ซื้อจะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับ  
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
 
6.2.1.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(1) ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสาร
อื่นใดที่กฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ผู้สนับการขายหรือรับซื้อคืน  
 
(2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อครั้งแรกเป็นมลูค่าขั้นต่าํตามขอ้ 2.6 และส่ังซื้อครั้งถัดไปเป็นมูลค่าขั้นต่ําตามข้อ 2.7 โดยไม่จํากัดมูลคา่
สูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน
ให้ครบถ้วนชัดเจนและนําคําขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําส่ังซื้อพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นต่อบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ได้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว  
กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคาํส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูล 
ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายหนว่ยลงทุนดังกล่าว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
 
(3) ผู้ส่ังซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรับคําส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีส่ังซื้อเท่านั้น 
โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายตามชื่อบัญชีที่ระบุในข้อ 5.2.3 
 
(4) ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อชําระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ส่ังซื้อทํา
การส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปน้ัน 
หากเช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วย
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ลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้นและจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รั บ
เช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ  

  
 (5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) หรือเปน็ไปตามวิธกีารท่ีผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุนกาํหนด   
 
(6) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอ
คืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 

  
 (7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทาง

ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น 

  
 (8) การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็จส้ินการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของ

วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 
 
(9) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ 
หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
6.2.1.2 การส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับบริษัทจัดการ หรือสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมทั้งเช็ค หรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายตามชื่อบัญชีที่ระบุในข้อ 5.2.3 
   และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
   เลขที่ 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กทม. 10500  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่บริษัทจัดการสามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
สําหรับราคาขายหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขาย และจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ ท้ังนี้สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1.1 ข้อ (5) ถึง (10) 
 
6.2.1.3 บริการหักบัญชีสม่ําเสมอ (Dollar Cost Average) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วง เวลาโดย
ยื่นคําขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็นมูลค่าขั้นต่ําตามข้อ 2.6 และสามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งถัดไปด้วยวิธีการหักบัญชีสม่ําเสมอเป็นมูลค่าขั้นต่ํา 1,000 บาท 
(2) เมื่อผู้ถือหน่วยทํารายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสม่ําเสมอ บัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยจะถูกหักในจํานวนท่ีผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการทํารายการในแต่ละครั้ง และจํานวนเงินท่ีถูกหักดังกล่าว จะถูกโอนมายังบัญชี
เงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
(3) คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรร
หน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่
กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1.1 ข้อ (5) ถึง (10) 
 
6.2.1.4  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการดังกล่าว  
 
คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซื้อได้ทํารายการส่ังซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําส่ังนั้นได้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
กรณีมีเหตุขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือ
ว่ายังไม่มีการทํารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึง
การยอมรับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดข้องของระบบ 
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6.2.2  การจัดสรรหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือชื่อเสียง
หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียง
บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
6.2.3  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน
ทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้  สําหรับดอกเบี้ย และ/  หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน  
 
6.2.4  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  
6.2.4.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึง
ดังต่อไปนี ้
 
(1) กรณีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(2) กรณีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการ ได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถ้วน 
 
(3) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงินเป็นต้น 
 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
 
(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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(6)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
 
(6.1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
(6.2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว 
 
(6.3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
(6.4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 
 
(6.5)   กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 7.1-7.4  
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 
(7)  กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 10 “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่
ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ัง” ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” 
 
6.2.5 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน ตามวันท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
(Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ที่ www.phillipasset.co.th 
 

- การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถส่งคําส่ังซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 
น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
เว็บไซต์ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง วิธีการ และหรือกําหนดวันเวลารับคําส่ังซื้อ ทั้งนี้ การ
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เปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
 
6.3  การสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 Internet 

 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ทุกวันทําการในระหว่างเวลาทําการ และสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรอื
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่ังขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังขาย
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทํา
ธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อ
ตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
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7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
สําหรับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 
 
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -15.30 น. ที่
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  หรือทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน  
หน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่กําหนดมูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน  
หน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ท้ังนี้ ลายมือชื่อใน
ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดง
ตนเพื่อการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับ
ให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสาร
ต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 
 
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจํานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขาย
คืนหน่วยลงทุนในใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนแล้วทําให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีน้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขั้นต่ําตามที่กําหนดไว้บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
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(3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Email) หรือ
เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
 
กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคําส่ังขายเพื่อประกอบในการทํารายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีบริษัทจัดกําหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายกองทุน 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สําคัญ (Fund Factsheet) หรือเว็บไซต์ www.phillipasset.co.th 
 
 

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถทํารายการได้ตั้งแต่ เวลา        
8.30 – 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านเว็บไซต์ที่  www.phillipasset.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

 
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกําหนดวันเวลารับคําส่ังขายคืน ท้ังนี้ 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งใหประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.phillipasset.co.th หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
การชําระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนชําระเงนิค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 
วันทําการนับแต่วันคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทําการในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน รวมทั้งวิธีอื่นใด
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับ เช่น E-Wallet เป็นต้น  
 
ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอน หรือนําเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการ ขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่ังจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลา 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
โดยไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม 
เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชําระเงินค่าขาย
คืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดาํเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ทางโทรศัพท์ หรือ
ติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยูท่ี่ระบุในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะ
สมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 
 
(2) การลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็จส้ินการคํานวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ัน โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ ภายใน  5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดําเนินการเป็นอย่างอื่น 
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(3) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
8.1  ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการ  

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 Internet 

 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
   
8.2  รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีระบุในรายละเอียดโครงการ 
 
สําหรับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้
การจัดตั้งและการบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการเท่านั้นตามเงื่อนไขวันเวลาการรับคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ระบุ ไว้ในข้อ 5 
ข้อ 6 และข้อ 7 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 
8.2.1  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

  
8.2.1.1  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามกําหนดเวลาการรับคําส่ังซื้อขายหน่วย
ลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปล่ียนจาก
กองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ 
 
กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยมีจํานวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนเงิน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือ
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ค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลทําให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนต่ํากว่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ําที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดตามจํานวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง  
8.2.1.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีบริษัทจัดกําหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ตามเงื่อนไขวันเวลาการรับคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนที่ระบุในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 
 
8.2.3  ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 
สําหรับราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังสับเปล่ียนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้า
มี) ที่สมบูรณ์ และได้ทํารายการสับเปล่ียนเรียบร้อยแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 
สําหรับราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน หลังจากที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังสับเปล่ียนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และได้ทํารายการสับเปล่ียนเรียบร้อยแล้ว บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 
 
8.2.4  เงื่อนไขการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการจะไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน”  
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ทั้งนี้ กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณี
ที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคําส่ังสับเปล่ียนเข้าจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทําให้เกิดความ
เส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งผู้ส่ังสับเปล่ียนก่อนการดําเนินการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคําส่ังสับเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัท
จัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
 
10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
 บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้  เฉพาะในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว   
  (ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
   (ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
 
  (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือ
ราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
 การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณณ์ดังต่อไปนี ้
  1.  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน  
  2.  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขาย
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คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
  3.  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได ้
  4.  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําส่ังขายคืน
ก่อนหลัง  
 
11.  การไมข่ายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง  
11.1  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย  ไม่รับซื้อคืน  หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน  หรือคําส่ังสับเปล่ียน         
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปนี ้ 
 (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ  
 (2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
  (ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย  โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
  (ข) ไม่สามารคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
  (ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (3)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 
  (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะ
กรณีทีก่องทุนรวมได้ลงทุนในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
  (ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
  (ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฎข้อเท็จจริงดังนี ้
  (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี ้
   1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
   2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย 
  (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ 
 (5) อยู่ในระหว่างการดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอันเนื่องมากจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่า  ยหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 (6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเลิกกองทุนรวม 
  
11.2  เมื่อปรากฎเหตุ ตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
 (1) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึง
การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ 
(5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน  หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) 
(3) หรือ (5) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน 
  (ก) รายงานการเปิดรับคาํส่ังซือ้ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทรา บภายในวันทําการก่อนวัน
เปิดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
  (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป
ให้ทราบถึงการเปิดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคํา ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 
 
11.3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อ หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคํา ส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังไว้แล้วทราบ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังนี้ 
 (1)   พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (2)   นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึง
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 
 (3)   หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (4)   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การดําเนินการดังกล่าว 
 (5)   กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4  
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14. การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.95 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงเพดานค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายที่ประกาศกําหนดใน
อนาคต โดยการเปล่ียนแปลงเพดานค่าธรรมเนียมดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน : 
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมผู้รักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและค่าทํารายการในต่างประเทศแล้ว ทั้งนี้อัตรา
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
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15.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : -ไม่มี – 
 
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : -ไม่มี – 
 
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง 
 (2) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่
จ่ายจริง 
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดการเผยแพร่
ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาจัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิตามที่จ่ายจริง 
 (4) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุก
รอบปีบัญชี ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี 
รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงาน และจดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง ตามที่จ่ายจริง 
 (5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอาการแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร 
ค่าพาหนะ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามที่จ่ายจริง 
 (6) ค่าจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทํารายการของกองทุนรวม  
ตามที่จ่ายจริง 
 (7) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอน และรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์  และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินน้ันได้ ตามที่จ่ายจริง 



P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN 
 

71 

กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรนี เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
Phillip China Green Energy and Environment 

 (8) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการ
ดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง 
 (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม หรือเมื่อได้รับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 
 (10) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สิน
อื่นแทนเงิน ตามที่จ่ายจริง 
 (11) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
(ถ้ามี) ท่ีเกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไว้ในทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การ
จัดหาให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา ค่าประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศทั้ง
ที่เกิดในประเทศไทย และต่างประเทศ หรือความเส่ียงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งใน และต่างประเทศ เช่น 
สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
 (12) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามหนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าประกัน
การเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
 (13) ค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อเก็บรักษา
ทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง 
 (14) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
 (15) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน ตามที่จ่ายจริง 
 (16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ที่ทางผู้
ให้บริการและ/หรือผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ดังกล่าวเรียกเก็บจากการใช้บริการตามที่จ่ายจริง 
ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 
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15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 
 
 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
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อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน ข้อ 13.3 “สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคําขอโอน
หน่วยลงทุน 
 
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
 
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
 
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ตามที่จ่ายจริง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ 
 
15.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1-15.2.3 เป็นรายวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ 
กองทุนเป็นรายเดือนหรือตัดจ่ายตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตาม 15.2.6 ข้อ (1) ถึง (16) จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว ในงวดเดียวหรือเฉล่ีย
ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) ภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว และหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน” อาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 
15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
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อย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 (2) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
  (ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ 
 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 

 
15.5.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ  15.5.2 (2) ให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
15.6 หมายเหตุ : 
* มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1-15.2.3 น้ี เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด
ของกองทุนรวม ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยยังไม่หักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของวันท่ีทําการคํานวณ 
 
16. วิธีการค านวณ  ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
16.1  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 
 
16.2  เงื่อนไขพิเศษ 
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(1) บริษัทจัดการจะคํานวณ มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นท่ีกองทุนลงทุนในต่างประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่กองทุนลงทุนในประเทศไทย ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปล่ียนค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อ (BID) และราคาเสนอขาย (OFFER) ที่ประกาศโดย Bloomberg โดยใช้ข้อมูล
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่าสุด ณ 16.00 น. หรือเวลาใกล้เคียงที่สุดถัดจากเวลาที่กําหนดของวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปล่ียนดังกล่าวได้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง กําหนดวัน และเวลาของข้อมูลที่จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่า และราคาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง หรือเหมาะสมกับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเพื่อลดความเส่ียง ป้องกันผลกระทบ
ในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

 
 (2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วย  ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี  
  (2.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้นแต่วัน
ทําการคํานวณนั้นตรงกับวันหยุดของต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือวันตามที่
บริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ 
  (2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 
2 วันทําการถัดไป ทั้งนี้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน  และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้
มูลค่าหนว่ยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน  
  (2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  
  (2.4)  ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ เป็นต้น และภายในระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซึ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน 
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 บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดําเนินการตาม (2.1) - (2.3) ได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือ
ทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ปิดทําการ หรือเกิด
เหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคาหลักทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 
 การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที่วันทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้
ราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่มีเป็นฐานในการคํานวณ 
ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการที่
คํานวณนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนต้องได้รับการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 
 
 ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 
 
 (3)  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ 
จํานวน     หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี  
 
  (3.1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปน็ตัวเลข โดยมทีศนิยม 2  ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษ 
ทศนิยมตามหลักสากล  
  (3.2)  คํานวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนยิม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากลสําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนยิมตาํแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการคาํนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะตัดทศนยิมตําแหนง่ที่ 5 ทิ้ง 
  (3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม 
ตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2)  
  (3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เปน็ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด  
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 (4)  ในกรณีดังต่อไปน้ีให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ (2) 
  (4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
  (4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 
 
16.3  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
เว็บไซต์บริษัทจัดการ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจัดให้มี
ข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและ ท่ีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง  
 
16.4  หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 
16.4.1 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึง
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัท
จัดการเพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกลา่วจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
 (1) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
 (2) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
 (3) สาเหตุที่ทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   ทั้งนี้   เว้นแต่ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
 
16.4.2  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
 (1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบ 
ว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคา 
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หน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภาย ในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่ง 
รายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะมีรายการ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี  
 

  (ก) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
 

  (ข) มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง   
 

  (ค) สาเหตุที่ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
  (ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
 (2)  แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 (3)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 
และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานตาม (1)  
 

 (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
 (5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว  พร้อมทั้งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน
ทําการ นับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกันให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 
 
16.4.3 ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี  
 (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
  (ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับ  ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่า ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัท
จัดการเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วย
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ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชนร์ับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
  (ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมีมูลค่า เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือ จ่ายเงินของกองทุนรวม
เปดิเปน็จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
 (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้  
  (ก)  กรณีที่เป็นการขายหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 
  (ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืน 
หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลื ออยู่นั้นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด 
เว้นแต่การที่ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามี
สาเหตุดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้า
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงินของกองทุนรวม
เปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมเปิดก็ได้  
 
16.4.4  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี  
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง : 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ : 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากัด 
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17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน ์: 
ชื่อ : ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : ไม่ม ี
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ (Outsource) : ไม่มี 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี 
 
17.6. ผู้สอบบัญช ี: 
ชื่อ : นาย ประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ 
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษศ์ราพันธ์ชัย 
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษทัจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทนุรวม : 
18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันทําการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 
18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : ประมาณไม่เกิน 1 ปี นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
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19.1  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอ่ไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สํานักงานอาจกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความ
เห็นชอบก็ได้ 

(1) การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทําให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับ 

นโยบายการลงทุน 
(4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) 

  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่
ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งปวง 
 

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงานนอกเหนือจากข้อ 19.4 ให้บริษัทจัดการยื่นคําขอ  
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงานเมื่อสํานักงานได้รับคําขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่น
คําขอต่าง ๆ 
 เมื่อสํานักงานได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สํานักงานจะดําเนินการพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 การชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
 

19.3  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตินั้น 
 

19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงานในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่น
คําขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อสํานักงานได้รับคําขอ  พร้อมทั้ง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว 
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(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุน 

ของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 
 (จ) การลดเวลาส่งคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดเผยให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามข้อ  15.5.1 

 
19.5 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ

หน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัท
จัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

19.6 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งจะดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือข้อมติผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดก็ได้ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
หรือวิธีการจัดการให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบรวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไป
สามารถเข้าตรวจได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มติให้แก้ไข 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เปน็ไปตามข้อกาํหนด
ในข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
กําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอืน่ ๆ : 
20.1  การควบรวมกองทุน 
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กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
(1)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลง ทุน 
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดังกล่าว 
 
(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนด หรือจะกําหนดต่อไป 
 
20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ( Soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์
ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
20.3 บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล
เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตาม
คําจํากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทั้งก่อน และ/หรือ ภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังนี้
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็น
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงาน ผู้มีอํานาจ ท้ังนี้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการทําความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ 
การทําธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามที่
หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง 
 
20.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือเพื่อประโยชน์กับ 
 
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติ
บุคคลดังกล่าว 
 
(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว 
 
(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4 
บริษัทจัดการจึงสงวนสิทธท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
สําหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
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20.6 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณีคือ 
 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการ
เงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไป
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ได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังนี้ 
 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มี
อยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว 
 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการ
ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดง
เจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่
บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี 
 
(1) ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการ
ดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่
จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด)เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.7 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่
อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางหลักทรัพย์ 
 
20.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทําและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
21.  การด าเนนิการกรณีบริษทัจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่างๆ ดังนี้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
 1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
 2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 
 1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 



P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN 
 

89 

กองทุนเปิดฟลิลิป ไชน่า กรนี เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ 
Phillip China Green Energy and Environment 

 2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
 3. เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดญการ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมกอ่น และในกรณีท่ีมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษทัจัดการ บริษัทจัดการรายเดิม
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดําเนนการเพื่อเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษั ท
จัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืน่เข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เปน็กองทุนรวมทีม่ีกาํหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(interval fund) ซึ่งมิไดม้ีชว่งเวลารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกลา่ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้น
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บคา่ธรรมเนียมสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหง่
กฎหมายดังกลา่ว ทั้งนี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี ้การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี ้ไม่วา่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาํหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน็
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ส่วนท่ี 2  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

1. บริษัทจัดการ : 
 
ชื่อ :    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
 
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม  
   แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500                                                                                                                               
    โทรศัพท์  (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040  
    www.phillipasset.co.th  
 
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 849 Vorawat Building, 22th Fl., Silom Rd.,  
   Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
    Tel : 0-2635-3033 FAX : 0-2635-3040  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
 

(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก  และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด 
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน ์
 
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้  เพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 

http://www.phillipasset.co.th/
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(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้
ได้รับการชําระหนี้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว 
(6) รับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นการ
ชั่วคราวและ/หรือถาวร หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเสนอขายภายหลังกานเสนอขายครั้งแรก” 
และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 
 
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคนืในวนัทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนจํานวนนั้น แล้วแต่กรณี 
 
(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของก องทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในข้อ  “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 
 
(9) ส่ังจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน” 
 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” 
 
(11) เปล่ียนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
 
(12) ชี้แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ
ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
 
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในข้อ “การเลิกกองทุน”  
 
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือของรอบปีปฏิทิน และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุนตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชีกองทุน ตามลําดับ  
การจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอย่างน้อยด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือส่ือบันทึกข้อมูล 
(2) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยต้องมีการแจ้งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบด้วย ทั้งนี้ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงคใ์ห้จดัส่งรายงานดังกล่าวโดยวธิีการตาม (1) ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามวิธีการดังกล่าวด้วย 

 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจดัทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  ตามรอบปีบัญชีของกองทุน โดยไม่จัดทํารายงานรอบระยะเวลา 
6 เดือนหลัง บริษัทจะนําส่งรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต่ วันส้ินปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น 
 
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุก
วันทําการน้ัน 
 
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ 
 
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที่กําหนดพร้อมสาเหตุ 
และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/ หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่
กําหนด 
 
(20) แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
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(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชี  
 
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กําหนดในข้อ “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  
 
(23) การแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
 
(25) แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(26) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(28) ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบัญญติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้เป็นหน้าที่
ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว 
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เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่
ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 
ที่อยู่ : เลขที ่1222  ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร : 0-2283-1298 
 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงกันว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติงานดังนี้ 
 
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในโครงการ 
 

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทุนจะพงึได้รับจากการจัดตัง้และดําเนินงานของกองทุน เช่น 
เงินซื้อหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ 
 

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
 

(4) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
 

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(6) จ่ายเงินเฉล่ียคืนคา่หน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเทา่ที่คงเหลืออยู่เมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 

 

(7) ทําหน้าทีใ่นชว่งระยะเวลาการชําระบัญชดีังต่อไปนี้ 
 

(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกวา่การชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี  ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 

(ค) จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ 
 

ทั้งนี้ หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื่อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว  
 
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์  การรับดอกเบี้ย การเปล่ียนแปลง
มูลค่าหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปน้ี และส่งแก่บริษัทจัดการ 

(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์  
ดอกเบี้ย และอื่น ๆ 
(ข) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
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(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
 
(12) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดหากบริษทัจัดการ
มิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ ดังกล่าว 
(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
(14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื่อกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
 
(15) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 
 
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําส่ัง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ
หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณี
ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
 
(17) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ 
 
(18) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(19) แสดงความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือ
รอบปีปฏิทินและรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 
วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีของกองทุน (ถ้ามี) 
 
(20) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้ ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(21) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ และ/หรือชําระผลประโยชน์
หรือทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(22) รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุน 
 
(23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(25) ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตนําเงินตราเข้าออกนอกประเทศตามคําส่ังของบริษัทจัดการ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยปริวรรตเงินตรา 
 
(26) นําส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
 
(27) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพย์สินไป
ลงทุน เพื่อทําหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น 
 
(28) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติ
และการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
 ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
 
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
 ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 
 
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 

2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 
หรือ 
 
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้
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บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถที่จะตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ  คําส่ัง
ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง ให้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบัติ
ให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันท่ีแก้ไขเสร็จสิ้น 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบัติให้ถูกตอ้งภายในกาํหนดเวลาตามข้อ 5) ใหบ้ริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสํานักงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ใหบ้ริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน 
 
6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ ยวข้องไม่เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่ิงส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอื่นใดที่จําเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื่อ
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทําได้ 
หากเป็นกรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ 
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขที ่1222  ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ /หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศอื่นใด และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ดู แลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
3. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
   
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 

ชื่อ :  นางสาวชมพูนุช แซ่แต้ 
ที่อยู่ :  บริษัทพีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 

ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ที่อยู่ : บริษัทพีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 

ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
ที่อยู่ : บริษัทพีวี ออดิท จํากัด (มหาชน)  
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เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 
ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขที ่1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบ 
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :   
ชื่อ : - 
ที่อยู่ : - 
สิทธ ิหน้าที ่และความรับผิดชอบ : -  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : ชั้น 11 อาคารวรวัฒน์ เลขท่ี 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2635-1718 
 
ชื่อ : บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคารวรวัฒน์ เลขท่ี 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2022-5800 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
ที่อยู่ : 383 อาคารชินพงษ์ ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์ : 0-2861-5508 / 0-2861-6090 
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ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ : 0-2779-9000 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ,10 เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2088-9797 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
ที่อยู่ : ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2680-1111, 0-2680-1000 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด 
ที่อยู่ : 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2026-6222 
 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลัง 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
เว้นแต่คระกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้ 
 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามข้อกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนว่ยลงทุน 

 

(5) รับชําระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทนุ คืนเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุนแก่ผู้ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินคา่ขายคืนคืนหน่วย 

 

(6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนว่ยลงทุน 

 

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

(8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ 

 

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกีย่วกบัวิธีการโฆษณาเพื่อจาํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกําหนด 
 
(10) ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวขา้งต้น 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ชื่อ : - 
ที่อยู่ : - 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
ชื่อ : - 
ที่อยู่ : - 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
 
9. ที่ปรึกษา :  
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : - 
ที่อยู่ : - 



P-CGREEN 

 

 กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN  
 

 

 104 

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอน็เนอรจี์ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนท ์
Phillip China Green Energy and Environment 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : 
9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : - 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 
ชื่อ : - 
ที่อยู่ : - 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : - 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ  “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : ไม่มี 
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 
(2) ขั้นตอนในการโอนหน่วยลงทุน 
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(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ ในกรณี
ที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่น
ต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทุน 
 

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ ณ วันท่ียื่นคําขอโอนหน่วยลงทุน 
 

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการจะส่งมอบ
ใบเสร็จ และ/หรือใบกาํกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้โอนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือ E-Mail 
ที่ระบุไว้ในใบคาํขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 7 วันทําการ นับแตว่นัท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการได้รับ
คําขอโอนหน่วยลงทุน 

 
(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไป ตามข้อ 13.3 (1) และ (2) ดังกล่าวขา้งต้น นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอน

หน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดทาํหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทันทีทีก่ารบันทึกข้อมูลการโอน
เสร็จสิ้นลง 

 

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุน ตามข้อ 13.3 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 
 
บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะ
ดังนี ้
 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   
 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว   
 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
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4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําส่ังเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการ
ดังกล่าว   
 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1-4 
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไขเพิ่มเติมโคร งการ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบัญชีโดยจะได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อ “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบียนการ
จํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น 
 
สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วลงทุนต้องกรอกใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียน
ดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 
สิทธิในการได้รับชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชําระ
ค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
 
13.8.  อ่ืน ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
 การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโดยชอบ 
 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)  โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
(1)   เมื่อส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี 
 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น
เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน 
โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนาม
เอกสารสําคัญของกองทุน 
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(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท
จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ  ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วย
ลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

(ก)   ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน  ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 

(ข)   ยื่นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
(ค)  นายทะเบียนลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจํานวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอมากกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบ
หน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
 
(ง)  ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน  โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ และประทับตราสําคัญ หรือ
ลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ 
หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ 
 
(3)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ  ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง 
 
(4)  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วง
ข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
(5)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก และส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
เป็นราย 6 เดือน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันดังกล่าว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้
ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระ
หน้ี ดังนี ้
 
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
 
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากกา รรับ
ชําระหนี้ 
 
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาํหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น
ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินน้ัน 
 
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง  บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ันภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ 
และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอื่น 
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16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหน้ีตามตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
 
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง  บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระ
หน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้ 
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่า ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการชําระหนี้ก็ได้ 
ทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นําตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว มารวมในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
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เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี้
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้  ทั้งนี้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้จน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าว มารวม
คํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
 
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนดเท่านั้น 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทํา
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
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18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง : 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 
 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่  2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(4) กองทุนรวมดังนี ้ ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกําหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้กําหนดวันส้ินอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนใน
โครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกําหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
(ค) กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในต่างประเทศที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport  
(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดําเนินการดังกล่าว
และมีผลผูกพันตามมติ 
 
 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 
 ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้า
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ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่
กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโด ยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ 
เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 
 (ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน 
และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด 
 
 ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม : 
 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปน้ี 
 
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี้ 
 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด 
 
(2) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
(3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มี
คุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
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ทั้งนี้ ความในข้อ 22.1.1 (2) (3) และวรรคสองมิให้นํามาบังคับใช้กับกองทุนรวมดังนี้  
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(ง) กองทุนรวมดัชนี 
(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ 
 
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น กระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
 
22.1.3 เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน  ซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 
 
22.1.4 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
โครงการต่อไป 
 
22.1.5 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลงสูงจนมีผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําให้การลงทุนในต่างประเทศขาด
ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ 
 
22.1.6 เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อสํานักงานมี
คําส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้ง
และจัดการกองทุนรวม 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกโครงการตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงุทนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
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22.2 การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ 
 
(1)  ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
 

(2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้ 
 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ได้ 
 
(ข)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(ค)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน 
 

(3) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวม
เงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดนั้น 
 
เมื่อดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี้ 
 

(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(ข)  แจ้งสํานักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน 
 
(ค)  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
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(2)  ดําเนินการด้วยวธิีการใด ๆ  เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้  
ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็น
ต้น 
(3)  จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่นตามแต่
จําเป็นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลัง
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน หนึ่งของข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
 




