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บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน คิดตามคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ให้หยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร  
ตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
 
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนจะไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได ้

 

ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564 
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ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในโครงการฉบับนี้ เว้นแต่เนื้อความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความต่างๆ ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้  
ดังต่อไปนี ้
 
โครงการ หมายถึง  โครงการจัดการกองทุนเปด ฟิลลิป หนุระยะยาว 
กองทุนรวม / กองทุน  หมายถึง  กองทุนเปด ฟิลลิป หนุระยะยาว  
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุน กองทุนเปด ฟิลลิป หุนระยะยาว 
หนังสือชี้ชวน หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียด ตามกําหนดโดยประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

บริษัทจัดการจํากัด  หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง  บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให ทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืน      

หน่วยลงทุน 
วันทําการ  หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
วันทําการขายหน่วยลงทุน/ หมายถึง ทุกวันทําการของบริษัทจัดการระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 15.30 น.
สับเปล่ียนเข้า  
วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ หมายถึง  ทุกวันทําการของบริษัทจัดการระหว่างเวลาเริ่มทําการถึงเวลา 12.00 
น. 
สับเปล่ียนออก                                                              
มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนายได้แลวทั้ง

หมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณนั้น   
ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณเปนราคาขาย ณ ส้ินวันทําการขายหนวย  

ลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง   มูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณเปนราคารับซื้อคืน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อ

คืนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
แกไขราคายอนหลัง  หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง

โดยแกไขราคายอนหลัง ตั้งแตวันที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึง   
ปจจุบัน  

การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผู้ขายคืนหนวยลงทุนที่
มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวน     
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
แทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีห ลักทรัพยที่ ได้ รับการจดทะเบียนซื้อขายได้ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี

กําหนดใหจ้ัดทํางบการเงินรวม 
สถาบนัการเงิน  หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกู้ยืมของสถาบัน

การเงิน  
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียน

กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการ
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเกี่ยวกับการจัดการลงทุน 

ฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ หมายถึง ฐานะการลงทุนที่คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด หักด้วยผลรวมของการทําสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงเพื่อลด
ความเส่ียงจากการลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว 

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกําหนดให้
เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 

หลักทรัพยอางอิง  หมายถึง  หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 

กองทุน LTF   หมายถึง   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จัดตั้งขึ้นก่อน
วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การลดความเส่ียง  หมายถึง  การลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญา
ใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

  1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
  2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
  3. เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินที่

ต้องการลดความเส่ียง 
  4. สามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  หมายถึง  ทรัพย์สินดังนี้ 
  1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่น

ที่มีลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก 
  2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร 
  3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  
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ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์  หมายถึง  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 
ดัชนีเงินเฟ้อ  หมายถึง  ดัชนีท่ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 
ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน  หมายถึง  ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 
ตราสารภาครัฐไทย  หมายถึง  ตราสารดังนี้ 
  1. ตั๋วเงินคลัง 
  2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 
  3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุน

ฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 
ธปท.  หมายถึง  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ผู้มีภาระผูกพัน  หมายถึง  ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก 

ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันแล้วแต่กรณี  
ศูนย์ซื้อขาย derivatives  หมายถึง  ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 
  1. ศูนย์ซื้อขาย  derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน 
หน่วย CIS  หมายถึง  หน่วยของกองทุนดังนี้ 
  1 . ห น่ วย ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น รวม ที่ อ ยู่ ภ าย ใต้ บั งคั บ ป ระ ก า ศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล 

หน่วย property  หมายถึง  หน่วยของกองทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูป
แบบอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

  1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

  2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

หุ้นกู้ระยะสั้น  หมายถึง  หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ 
B/E  หมายถึง  ตั๋วและเงิน (Bill of Exchange) 
Benchmark  หมายถึง  ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนั้น 

CIS operator  หมายถึง  บุคคลดังนี้ 
  1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
  2. ผู้ทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
concentration limit หมายถึง  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 
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counterparty limit  หมายถึง  อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
CRA  หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

credit derivatives  หมายถึง  derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยัง
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล  โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมี
ภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินให้แก่คู่ สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับ
ประกันความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมี
ภาระผูกพันดังกล่าว 

credit event  หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ตามที่ได้ระบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

credit rating  หมายถึง  อันดั บค วาม น่ า เชื่ อถื อที่ จัด ทํ า โดย  CRA ซึ่ ง เป็ นก ารป ระเมิ ณ
ความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 

delta  หมายถึง  อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับ
ราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

derivatives  หมายถึง  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
derivatives on organized exchange  หมายถึง  derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
discount rate  หมายถึง  อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการ

คํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 
DW  หมายถึง  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
group limit  หมายถึง  อัตราส่วนลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน 
gurantor rating  หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้

สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน 
international scale  หมายถึง  มาตรฐานการจัดทํา credit rating  ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ 
investment grade  หมายถึง  credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 
IPO  หมายถึง  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 
issue rating   หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
 issuer rating  หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
 market price  หมายถึง  มูลค่าตามราคาตลาด 
MF  หมายถึง  กองทุนรวม (Mutual Fund) 
MMF  หมายถึง  กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
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National scale  หมายถึง  ม าต รฐ าน ก ารจั ด ทํ า  credit rating ใน ระ ดั บ ที่ ใช้ เป รีย บ เที ย บ
ภายในประเทศ 

NAV  หมายถึง  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
net exposure  หมายถึง  มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดย

อ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิง
อยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

nationat amout  หมายถึง มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 
obligation  หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives 

อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteri) 
options  หมายถึง  สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
OTC derivatives  หมายถึง  derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives 
P/N  หมายถึง  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
portfolio duration  หมายถึง  อายุ เฉล่ียของทรัพย์ สินที่ลงทุน  ซึ่ งได้จากการคํานวณ ค่าตาม

มาตรฐานสากล  
product limit  หมายถึง  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
repo  หมายถึง  ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 
retail MF  หมายถึง  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 
reverse repo  หมายถึง  ธุ ร ก ร ร ม ก า ร ซื้ อ โด ย มี สั ญ ญ า ข า ย คื น  ( reverse repurchase 

agreement) 
SBL  หมายถึง  ธุรกิ จห ลักทรัพ ย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม หลักทรัพ ย์ 

(Securities Borrowing and Lending) 
share warrants  หมายถึง  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 
single entity limit  หมายถึง  อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
SIP  หมายถึง  Specific Investment Products 
SN  หมายถึง  ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
Sovereign rating   หมายถึง  อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่

อยู่ ซึ่งเป็นการประเมิณความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีของรัฐบาลของ
ประเทศนั้น 

TBMA  หมายถึง  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Associaton) 
TSR  หมายถึง  ใบแสดงสิทธิ ในการซื้ อหุ้ น เพิ่ มทุนที่ โอนสิทธิ ได้  ( Transferable 

Subscription Right)  
underlying   หมายถึง  สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
แบบ filing  หมายถึง  แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
regulated market  หมายถึง  ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจา

ต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
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ตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตรา
สารท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์ 

คําเสนอซื้อ   หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อ
ครอบงํากิจการ 

มติพิเศษ  หมายถึง  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก  หมายถึง  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

โครงการจัดการกองทุนเปด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อบริษัทจดัการ     : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากดั  
ที่อยบูริษัทจัดการ   : อาคารวรวฒัน์  ชั้น 22  เลขที่ 849  ถนนสีลม  
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท -3033 โทรสาร (662) 635-3040  

www.phillipasset.co.th  

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปด ฟิลลิป หุนระยะยาว  
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ)  : Phillip Long Term Equity Fund  
1.3. ชื่อยอ  : P-LTF  
1.4. ประเภทโครงการ  : โครงการเปด  
15. ประเภทการขาย  : ขายหลายครัง้  
1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด 
1.7. อายุโครงการ : -  
1.8. อายุโครงการถงึวันที่ (กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา)  : - 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)  : - 

1.10. ลักษณะโครงการ  : กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 

http://www.phillipasset.co.th/
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1.11 ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุรวม มูลคาทีต่ราไว จ านวน ประเภท ราคาของหนวยลงทนุทีเ่สนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ  : 500,000,000 บาท 

2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงนิทุนของโครงการ)  : - 

2.3. มูลคาที่ตราไวต่อหนวย  : 10 บาท  
2.4. จํานวนหนวยลงทุน  :  50,000,000 หนวย 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท  
2.6. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก  : 5,000 บาท  
2.7. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป  : 2,000บาท  
2.8. มูลคาขั้นต่ําของการส่ังขายคืน  : ไม่กําหนด 
2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน   : ไม่กําหนด 
2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ  : ไม่กําหนด 
2.11.จาํนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ  : ไม่กําหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสร้างผลตอบแทนที่ดีแกผู้่ลงทุนจากการลงทุนในระยะปาน
กลางถงึระยะยาวที่กองทุนจะไดรับจากเงินปนผลหรือกําไรสวนเกนิทุนจากการลงทุนในตราสารทุน  

3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน:  ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : ไม่มี 

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุนเพื่อ การลดความเส่ียง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style):   มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
สัดส่วน 100% 
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หมายเหตุ 

ตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนี้ใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET 
TRI)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 

(2) ต้องคํานวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชี้วัดมีการจัดทําโดยใช้ผลตอบแทนรวม 

(3) มีการกําหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 

(4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้ 

(5) มีวิธีการคํานวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับการเปล่ียนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

3.10  ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน:  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
กองทุนเปด ฟิลลิป หนุระยะยาว มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง  หุ้นสามัญของ
บริษัทจดทะเบียน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน   โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ /หรือมีการเติบโตสูง (growth stocks) ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (hedging) จากการลงทุนและอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Notes) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ลงทุนหรือมีไว้ได้เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : -  

3.13. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    กําหนดดังตอไปน้ี เวนแตในกรณี
ที่คณะกรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 



 

 

 กองทุนเปิด ฟิลลิป หุน้ระยะยาว  9 

 

 

 

 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
1.1  ตราสารทุน 
(1)  หุ้น 
(2)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น (share warrants) 
(3)  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
(5)  ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม  
2  ตราสารหน้ี 
(1)  พันธบัตร 
(2)  ตั๋วเงินคลัง 
(3)  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4)  ตั๋วแลกเงิน 
(5)  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(6)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
(7)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
(8)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
1.3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
1.5  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้
     2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
     2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรยีกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
     2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจ ารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตามหลัก
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
    2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
       2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
       2.4.2 ธนาคารออมสิน 
       2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       2.4.5 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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       2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
       2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1-2.4.7 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
     2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
     2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุในส่วน
ที่ 6 ข้อ 1  
     2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนวามารถ
ลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพย์สินท่ีสามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจ  ทําให้กองทุนต้อง
รับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
     2.5.3 ผู้ออก SN ยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อ บลจ. ร้องขอได้ 
     2.5.4 ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องดําเนินจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
     2.5.4.1ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของSN ไปยัง TBMA ทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
     2.5.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ 
SN ไปยัง TBMA ทันที 
     2.5.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นั้นมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน 
     2.5.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใช้ในการคํานวณราคาที่แสดง
ในระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังกล่าว ให้ บลจ. ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ท้ังนี้ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทํา
การของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
     2.5.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกาณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุติธรรม
ของ SN มายัง บลจ. ทันที 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS และหน่วย property 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 2.1 -
2.3  
2  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)  
     2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
     2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุน 
     2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุน  
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     2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน 
3. กรณีที่กองทุนที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน ( invested MF) ต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟีดเดอร์ 
 
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  กองทุนฟ้ืนฟู 
     1.8  นิติบุคคลทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
     1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  
2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
     2.1  ตราสารภาครัฐไทย  
     2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
     2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงนิตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น
ตั๋วทีถ่ึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
    2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
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    2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด 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 ระยะส้ัน
ดังกล่าวตามที่ 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 ระยะส้ัน
ดังกล่าวตามที่ 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 ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
   4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการดังนี้  
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์ 
หรือตราสารตาม reverse repo                                           
   4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
   4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
    4.4.2  ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
   4.4.3  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ ส้ินวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามลูคา่ 
reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า และ
มีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้วบริษัท
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จัดการจะไม่ดําเนินการตาม 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 ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญาราย
เดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อหรือทรัพย์สิน
ที่โอนตาม 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 SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทําการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
   1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 
Lending) 
   1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
   1.4  ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
   1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
   1.6  บริษัทเงินทุน 
   1.7  บริษัทหลักทรัพย์ 
   1.8  บริษัทประกันชีวิต 
   1.9  กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 
   1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
   1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 
2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ 
3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
   3.1.1  เงินสด 
   3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
   3.1.3  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคาร ที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
  3.1.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา ใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็น
ตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
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  3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
  3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด 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  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุน
จะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
  3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
  3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
  3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันน้ันได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง 
  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 หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน 
  3.5.2.2  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึง
กําหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
  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 ที่ได้มาจาก
การจัด 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  ให้ใช้สัญญาที่มี ลักษณะและสาระสําคัญของสัญ ญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 
1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี้ 
     1.1  ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 
     1.2  อัตราดอกเบี้ย 
     1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
     1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
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     1.5  ทองคํา 
     1.6  นํ้ามันดิบ 
     1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1-1.6 หรือ 1.9 
     1.8  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
     1.9  underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ 
derivatives เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน 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 ในต่างประเทศ ต้องมีคู่ สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
     2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
3.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี ้
     3.1  เป็นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทั้งนี้ underlying 
หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
     3.2  เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
     3.2.1  ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังนี้ 
     3.2.1.1  ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนัก ≤ 20% ของน้ําหนักทั้งหมด 
     3.2.1.2  ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึงมีน้ําหนัก ≤ 35% ของน้ําหนักทั้งหมด 
ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบมาพิจารณา 
 
      3.2.2  ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
      3.2.3.1  เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
      3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
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     3.3  เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ.  ทั้งนี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
     3.4  มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านส่ือที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
 
4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพยสิ์นของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชําระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 
5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
     6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ  ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทําการถัดไป 
     6.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 
     6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิัทจัดการร้องขอได้ 
 
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 การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่
จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ )  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าที่
ชําระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น 
แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
     7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
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หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับ
ผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
     7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
     7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
     7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
     7.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา  

     3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ:  
ไม่ลงทุน 

     3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

     อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นในประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอ ไปนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แก
ไขดวย 
 
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 
2 
 

หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 
 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงันี้ 
3.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอยีดตาม

ไม่เกินอตัราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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แบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดชาํระหนี้ < 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดงักลา่วเป็นบคุคลดงันี้ 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย 
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5 ทรัพย์สินดังนี้  
5.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทั่วไป ของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดาํเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทาํใหม้ีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื้อขายใน SET) 
5.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้น
ของบริษัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มกีารเพกิถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET) 
5.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 5.1  
5.4  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
5.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10%  หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปดิเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีม ีกําหนดวันชําระหนี้ ≤  397 วันนับ
แต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วต้องเป็นบคุคลดังนี้  
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน 
นับตั้งแตว่ันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market  
5.5  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.6  หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.6.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทําให้มกีารเพกิถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET) 
5.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด 
5.7  ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
5.7.1  reverse repo  
5.7.2  OTC derivatives  

6 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 5 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกัน

หรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินทีล่งทุนใน 
benchmark + 10%  
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 2.  Derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้

เงิน ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของ 
นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณชิย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  
 

- อัตราขา้งต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุ
ทั้งโครงการ >1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่
กองทุนได้ดาํเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
ว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ท่ีออก
ใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน ท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี ้
2.4.1 มีลักษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนท่ี 1 
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(Single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 ตราสารดงันี้ (total SIP) รวมกันไม่เกิน 15% 
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6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่
ตัวตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่าํกวา่ที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade / unrated)  

 

7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :  
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที่มี 
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกีย่วกับ 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ทีม่ิใชก่องทุน

รวมวายุภักษ์) ทุกกองทุนรวมกันภายใตก้าร
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจาํนวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน <25% ของจาํนวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นบัรวมการถือ
หุ้นของกองทุนวายุภักษ)์ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
 
 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก้ได้โดย
ข้อมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นข้อมูลท่ี
มีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีที่ผู้
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ออกตราสารไมม่ีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด2ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ี
ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้
โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคลดงันี ้
1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ์ 
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเข้าแหง่
ประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชกิ 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ีลักษณะ
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ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1-9) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS 

ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ี
ลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนักงาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 
ปี 
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกวา้ง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นท่ี บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property 
ทั้งหมดของกองทุนproperty ที่ออกหน่วยนั้น  
เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถว้นดงันี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาํนักงาน 
           (1) มีขนาดเล็ก  
           (2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
           (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงนิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เปน็ต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 
90 วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี  
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 (3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จําหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 1(2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
ตามข้อ 1(1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product 
limit)  สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 3.14 ส่วนท่ี 3 ในข้อที่ 1 
(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 2 (3) (ก) ในส่วนน้ี  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3  วันทําการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดตามข้อ 2 (3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้องทํา
รายงานข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
  

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่กําหนดใน ข้อ 3.14 ส่วนที่ 4  นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังนี้ด้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รั บการผ่อนผันจาก
สํานักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื้อ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทํา
คําเสนอซื้อ 
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3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามส่วนที่ 5 ข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม  
(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 
(2)  กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในส่วนที่ 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมได้โดยตอ้งคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญและต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดงัต่อไปนี้  
(1)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการแก้ไขสัดสว่นการลงทนุของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดงักล่าว 
 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว 
บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 

4.1. นโยบายการจายเงินปนผล  :ไมมี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : - 
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5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.2.1  วิธีการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน และการเปิดบัญชีกองทุนรวม : 
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบพร้อมกับ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน   
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ทํา
การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทําการ 
สําหรับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวม โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีกองทุนรวมดังต่อ ไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

กรณีผู้ส่ังซื้อเป็นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ ลงนามของนิติ
บุคคล 
- ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม 
- หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ    และผู้รับมอบอํานาจ 
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

5.2.2.วิธีการ วัน เวลา และราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน : 
วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนเพื่อแสด ง
ความจํานงในการส่ังซื้อหน่วย พร้อมเงินค่าซื้อหน่วยเต็มจํานวนและนําส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
หรือส่ังซื้อทางโทรสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว 
วันเวลาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง
แรกตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
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ราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้ว ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท  

5.2.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน : 
ผู้ส่ังซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนตามที่ระบุในคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงินนําฝากเข้าบัญชี เช็ค ดราฟต์  (โดยเช็ค ดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดย บลจ.ฟิลลิป” หรือ “บัญชีกองทุนเปิด 
ฟิลลิป หุ้นระยะยาว” คําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ เพื่ อเข้าบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีเพื่อ
กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีกระแสรายวัน ทั้งนี้การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยชําระด้วยวิธีใด ๆ 
บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร (ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว) สามารถส่ง
หลักฐานการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีที่บริษัทจัดการยอมรับไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้โดย
ทางโทรสาร 
เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสําเนาคําส่ังซื้อแก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นการส่ังซื้อทางโทรสาร 
การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว  
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดสรร และบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อ (ถ้ามี) พร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกํากับภาษีสําหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องสามารถนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ส่ังซื้อเข้ า
บัญชีเงินฝากในนาม“บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา สี
ลม บัญชีกระแสรายวัน หรือ “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็น
เตอร์ บัญชีกระแสรายวัน ภายในระยะเวลาเสนอขาย 

5.2.4. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
ยกเว้นในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จด ทะเบียนไว้ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ส่ังซื้อ โดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่
ได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว กรณีที่มีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกก่อนส้ินสุดระยะ เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอ
ขายก่อนครบกําหนดระยะ เวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจง้ให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษทัจัดการ
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และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีที่มีการส่ังซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัด สรรจะ
พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

5.2.5. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่าจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 
ราย บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ายหน่วยลงทุน และถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุ นรวมนั้นส้ินสุดลงและบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจอง
ซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของ
บริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลานั้น ให้
ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย  เพื่อประโยชน์ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วย
ลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ไปรษณีย์ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.2.1. การขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน คิดตามคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ        
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่ ง ส่งหนังสือแจ้งมติและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้หยุดรับคํา ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นการถาวร                   
ตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
ก. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
1)   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ
สามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 
8.30 - 15.30 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อสิ้นวันทํา
การซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว ท้ังนี้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังจากปิดการเสนอ
ขายครั้งแรก   
2)  ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต่ํากวา่ 5,000 บาทสําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และส่ังซื้อไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท สําหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไป 
โดยไม่จํากัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคําส่ัง
ซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนและนําคําขอเปิดบัญชีกองทุน   (ถามี) และคําส่ังซื้อพรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไป



 

 

 กองทุนเปิด ฟิลลิป หุน้ระยะยาว  29 

 

 

 

ยื่นตอบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail)ได้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว ผู้ส่ังซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัท
จัดการภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎใน
ภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัท
จัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อได้ให้
ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว  
 
กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
3)  ผูส่ังซื้อสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คหรือดราฟตหรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคําส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเท านั้น โดยเช็ค      
หรือดราฟตดังกลาว จะตองลงวันท่ีที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม 
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีกระแสรายวนั  
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว” ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาจวิเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชกีระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน”  ธนาคารไทยพาณชิย์จาํกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวนั  
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
-  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน”  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 
4)  ในกรณีที่ผูส่ังซื้อชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็คหรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแตละแหงที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ส่ังซื้อทําการส่ังซื้อ       
หนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการซื้อขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต
ดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับ การขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อนั้น 
และจะสงเช็คหรือดราฟต์นั้น คืนใหกับผูส่ังซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากไดรับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจาก
ธนาคารผูเรียกเก็บ                                
5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมทั้งเงินค่าซื้อหนวยลงทุนจากผูซื้อ
แลว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหแกผู้ส่ังซื้อหนวยลงทุนไว้ 
เปนหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
6)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหน่วยลงทุน
ลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 
7)  นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผู้ส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย์
ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน                  
8) บริษัทจัดการจะใหผู้ซื้อหนวยลงทุนชาํระราคาซือ้หนวยลงทุนทั้งจาํนวน ดวยเช็ค ดราฟต์ หรือคําส่ังหักบัญชี ธนาคารในกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหมี
การหักกลบกันได  
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9)  ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้  
10)  การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 

ข.  การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูถือหนวยลงทุนท่ีไมสามารถติดตอกับสํานักงานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการ
เพื่อซื้อหนวยลงทุน  ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกที่จะสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็ค หรือดราฟต์
ขีดคร่อม เฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว โดย บลจ .ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีกระแส
รายวัน  
- “บัญชีเพื่อกองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
- “บลจ.ฟิลลิป เพือ่ซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 
และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้  
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  กทม. 10500 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันท่ีบริษัทจัดการสามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้
ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ท้ังนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 
6.2.1 ก) 5) ถึง 10) 

ค.  การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการหักบัญชี  
ผู้ถือหน่วยสามารถใช้วธิีหักเงินจากบัญชเีงนิฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจําตามช่วง เวลาโดยยื่นคําขอใช้
บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
1)  เมื่อผู้ถือหน่วยทํารายการซือ้หน่วยลงทุนโดยใช้วธิีหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากธนาคารอย่างสม่ําเสมอ บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
จะถูกหักในจํานวนที่ผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการทํารายการในแต่ละครั้ง และจํานวนเงินที่ถูกหักดังกล่าว จะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่
บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
2) คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยได้ทํารายการส่ังซื้อ  และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้วและ
บริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยว กับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึด
ตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10)  

 ง.   การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการ  เพื่อเปนการ  อํานวยความสะดวกให
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แกผู้ถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงวันเริ่มใหบริการและรายละเอียด
ของการใหบริการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มใหบริการดังกลาวและจะปดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหนวยลงทุน
ทราบ ที่สํานักงานบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจงขั้นตอน
และวิธีการซื้อขาย หนวยลงทุนนั้น ๆ  ไว้บนเครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการดวย ท้ังนี้ สําหรับเงื่อนไข  และ ขอกําหนดอัน
เกี่ยวกับวิธีขายหนวยลงทุนของบริษทัจัดการใหยึดตามรายละเอยีดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10) 

จ.   การขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ
และกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 

ฉ.  การขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank) 
ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน  สามารถส่ังซื้อหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดขึ้นต่อไป  โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกําหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งนี้
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร  และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ  บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง   
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ผ่านวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปล่ียนแปลง และหรือเพิ่มเติมวันเวลา วิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม  บริษัทจัดการจะปิดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลงที่ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ท่ี จะเป็นผลประโยนชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่มีการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ (www.phillipasset.co.th) 

6.2.2.  ข้อจํากัดในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน 
หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.2.3  การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะคืนเงนิคาส่ังซื้อหนวยลงทุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผู้ส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันทําการ
ถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ สําหรับดอกเบี้ย  และ/หรือ   ผลประโยชนใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุน (ถามี)  บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพยสินของกองทุน 
 
6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  
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ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
7.1.  ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
-  บริษัทจัดการ  
-  ไปรษณีย 
-  ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับใบคําส่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง  
ของผสูนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกวันในเวลาทําการ และสามารถทําการขายคืนหนวยลงทุนไดตามวิธีการตอไป
นี้  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ  

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.4.1  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 (1) ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยระบุเปนจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ            
เปนจํานวนหนวยลงทุนท่ีตองการจะขายคืนอยางใดอยางหน่ึง โดยไมกําหนดมูลคา ขั้นต่ําในการขายคืนหนวยลงทุน โดยตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ใน “คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” ใหครบถ้วนถูกตองและชัดเจน  และสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ดังกล่าวไดในวันและเวลาทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ท้ังนี้ ลายมือชื่อ
ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถือหน
วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใชในการตรวจสอบลายมือชือ่ของผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงมตเิมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอ
มติใด ๆ จากผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มี
การส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือ
ข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตาม
ข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับ
บริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 
 
(2) หลังจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหผู้ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ยกเว้นใน
กรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู้ถือหนวยลงทุนที่ส่งคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายในวันและเวลาทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ 
ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดเมื่อสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทนุวนัน้ันเปนเกณฑใน
การคํานวณหักดวยคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่กําหนดไว และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว      เป
นราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 
กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดํา เนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคําส่ังขายเพื่อประกอบในการทํารายการเพิ่มเติมในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร 

7.4.2   วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย  
(1)  ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยระบุเปนจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืน        
หนวยลงทุนหรือเปนจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะขายคืนอยางใดอยางหนึ่ง โดยไมกําหนดมูลคาขั้นต่ําในการขายคืนหนวยลง
ทุน และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน “คําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน  
 
(2) ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่งใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (เฉพาะสวนตนฉบับสําหรับการนําส่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
โดยผูถือหนวยลงทุนเก็บสําเนาฉบับสําหรับผู้ถือหนวยลงทุนไวเปน หลักฐาน) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข
าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตองและผู้ถือ          หน
วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแนบเอกสารสําคัญ แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือ
มอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้นใหบริษัทจัดการทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกลาวครบถวนถูกตองและชัดเจน  

 
(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผู้ถือหนวยลงทุนที่ส่งคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางไปรษณีย ในวันทําการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวทางไปรษณีย์โดยใชราคารับซื้อคืนหนวย   
ลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณไดเมื่อส้ินวันทําการรับซื้อคืนหนวย 
ลงทุนวันนั้น เป็นเกณฑในการคํานวณหักดวยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่กําหนดไวและราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกลาวเปนราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน 

7.4.3  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

7.4.3.1  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ
และกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 

7.4.3.2  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผ่านอินเทอรเน็ต (Internet)  
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เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ
และกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ  

7.4.4  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางโทรศัพท Tele-Bank)  
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและ
กําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. ในกรณีวันที่กําหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นั้นตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังให้บริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติ่มโครงการ ทั้งนี้ บริษั ทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไม่ตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : 

เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
(1)  ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไดซื้อหนวยลงทุนของกองทุนหลายครั้ง บริษัทจัดการจะยึดหลัก “เขากอน  ออกกอน” (FIFO)ในการ
ไถถอนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืนในคําส่ังขายคืน         
หนวยลงทุนมากกวาจํานวนหนวยลงทุน หรือมากกวา มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ที่
ปรากฏในบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงค
จะขาย คืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่ปรากฏในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชําระเงินคาขายคืน
ของผูถือหนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน         
หนวยลงทุนคืนแกผู้ถือหนวยลงทุน” ผู้ถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวทางโทรศัพท์หรือติดตอ ที่
บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยูที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณ    
ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน  
(3) ยกเวนกรณีตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” และขอ “การไมขายหรือไม่
รับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน
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วยลงทุนจํานวนทั้งหมดตามที่ผูถือหน่วยลงทุนไดมีคําส่ังขายคืนไว โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    หน
วยลงทุนจะทําการชําระเงนิค่าขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาทใหแกผู้ถือหนวยลงทุนเทานั้น เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือหน
วยลงทุนหรือโดยนําเงินคาขายคืนดังกลาวเขาฝากในบัญชีเงินฝากของผถูือหนวยลงทุน ตามที่ผู้ถือหนวยลงทุนได้แจงความ    ประ
สงคไว้หรือโดยใหผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผู้มอบให หรือดําเนินการหักกลบเงินคาขายคืนหนวย   ลงทุน
บางสวน หรือทั้งหมดใหกับผู้ถือ หนวยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหนวยลงทุนประสงคที่จะนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้ไป
ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนน้ัน 
(4) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี        
(ถามี) ใหผู้ถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนน้ัน  
(5) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผู้ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทําการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนให้แกผู้ถือหนวยลงทุน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผู้ถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง  
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหผู้ถือหนวยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขาย 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
 
ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (เรียกว่า “กองทุนต้นทาง”)ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น (เรียกว่า “กองทุนปลายทาง”) 
นั้นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ซึ่งเป็นกองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการหรือภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนมายังกองทุนปลายทางหนึ่งหรือหลายกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือ หน่วยลงทุนจะต้อง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีคําส่ังให้บริษัทจัดการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวันและเวลาทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุด
การใช้สิทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือมี
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ผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปล่ียนนั้น
ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาตใหเ้พิกถอนได้  

8.2.1.  การสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ  
 -ไม่มี-  

8.2.2  การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ผูลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากหนวยลงทุนของกองทุน
รวมหุนระยะยาวอื่น ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นมาลงทุนในกองทุนนี้ สามารถดําเนินการส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
นี้ไดตามวิธีการตามหัวขอ “วิธีการขายหนวยลงทุนครั้งแรก” หรือหัวขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ทั้งนี้ไม
รวมถึงวิธีการขายหนวยลงทุนตามหัวขอ“วิธีการส่ังซื้อหนวย     ลงทุนเปนประจําโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)” 
ตามวิธีการตอไปน้ี 
 
(1)  ดําเนินการใหบริษัทจัดการอื่นของกองทุนตนทาง ชําระเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางเข้าบัญชีเงิน
ฝากที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อรับเงินคาซื้อหนวยลงทุน 
 
(2) ดําเนินการใหบริษัทจัดการของกองทุนตนทาง จัดทําและสงมอบเอกสารหลักฐานการสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ/หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใหแกบริษัทจัดการ หรือผูลงทนุจะตองเปนผูสงมอบเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกบริษัทจัดการดวยตนเอง 

8.2.3   การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุน
รวมหนุระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ผูถือหนวยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุน จากหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมหุนระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ
อื่น  สามารถดําเนิน การไดตามวิธีการตอไปน้ี 
 
(1) ส่ังขายคืนหนวยลงทุนกองทุนตนทาง ตามวิธีการในหัวขอ “วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน” และแจงความประสงคในการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น ชื่อกองทุนปลายทางและบริษัทจัดการอื่นนั้น หรือข้อมูลอื่นตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวของหรือบริษัทจัดการกําหนดตอบริษัทจัดการ 
 
(2) เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตนทางแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดทําเช็คส่ังจ่ายกองทุน
รวมหุนระยะยาวอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการอื่นเปิดไวเพื่อรับเงินคา
ส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นดังกลาว และนายทะเบียนจะออก “หนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหนุระยะยาว” ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อ เป็นหลักฐานในการขอใชสิทธิประโยชนทางภาษีใหแก
ผูถือหนวยลงทุนได นําสงพรอม “หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย์” ตอกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกําหนด 
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เมื่อผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนไดปฏิบัติตามวิธีการขางตน (แลวแตกรณี) เพื่อการสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวาง กองทุนรวม      
หุนระยะยาวนี้แลวใหถือวาผูถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนไดทําการโอนการลงทุนระหวางกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

8.2.4  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563) 
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวม อ่ืน ๆ บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมอื่น ๆ  ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 
ทั้งนี้ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(กรณีหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563) ไปยัง
กองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ถือเป็นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด 

8.2.5  การสับเปล่ียนหนวยลงทุน(กรณีหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563)  /โอนยายหนวยลงทุน กรณีเลิก
โครงการตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนว่าด้วยเรื่อง การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือกระหว่างการรอไถ่
ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทางบริษัทจัดการทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองอื่นของ
บริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการมีข้อกําหนดในการเลือกบริษัทจัดการปลายทาง 
โดยจะเลือกกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคยีงกัน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทําการแจ้งความ
จํานงในเรื่องดังกล่าวไว้ในใบคําส่ังซื้อกองทุนรวม 

8.2.6  ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
กรณีกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 

8.2.6.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  เป็นกองทุนต้นทางหมายถึง
มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 

8.2.6.2 ราคาขายหน่วยลงทุน กรณีกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนปลายทาง หมายถึงมูลค่าหน่วย
ลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขายหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจัดการกาํหนด
และได้รับชําระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้ว 
ทั้งนี้  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับ เปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี) ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนดตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน”  โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินสดจากผู้ถือหน่วยลงทุน  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นขอ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
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จัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง  หรือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชําระรวมกับค่าซื้อหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การจัดการ 
ของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรม เนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมบูรณ์ตามอัตราและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ และ/หรือวันและเวลาทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตาม
คําส่ังหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด  โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

9. การช าระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับ
มติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้  

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน์  เห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจาํหนาย จาย  โอนหลัก ทรัพย์หรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองข้อมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทนุท่ีไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ี
ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน์
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
นั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน        
หนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
 
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม  (1)  (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 10 
วันทําการนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น  เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  
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(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหนวยลงทุน และแจงใหผู้ถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน  
(2) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การไดรับความเห็นชอบ  หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง  และรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแล
ผลประโยชน์ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผู้ดูแลผลประโยชนดําเนินการ
ดังกลาวแทนก็ได้ 
(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น   หากถึงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนวันอื่นและ
มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนแกผู้ถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระ    เงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันน้ัน ๆ ต่อไป  

11. การไมขายหรือไมรับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  
 
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ี ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน 
      (ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
      (ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
      (ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
      (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
            1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
            3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
   (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ 
(4) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
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เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน 
และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1  
(1) (2) (4)  เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ 
    (ก) รายงานการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
    (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการ
ใด ๆ โดยพลัน 
 
3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น ตางจาก
ราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต่หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแตรอยละ  0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการและสถานท่ีติดตอทุกแห่งของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และแจงใหผู้ที่
ไดมีคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังสับ เปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผถูือหนวยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ 
คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวต้องไม
เกิน 20 วัน ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคาํส่ังซือ้ คําส่ังขาย
คืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
 
ข้อจํากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน 
ไม่มี 
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ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน 
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวที่จัดตั้งขึ้นกอ่นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : - 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนําผลกําไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น 

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซือ้หรือผู้ถือหนวยลงทุน :  
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาเมื่อ
รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทําเอกสารต่างๆของ
กองทุน เช่น หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศรวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัยจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน
กว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป  
ค่าธรรมเนีรายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมลูค่า
หน้ีสินท้ังหมด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ต่อปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวม หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
 15.2.2.คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  
 ค่าธรรมเนีรายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0696 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวม
หักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไมเกินรอยละ  0.0696 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวม หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1338 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอตัราไมเกินรอยละ  0.1338 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวม หักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี 
 
15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี 
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5991 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม 
2) คาโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายครั้งแรกและการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ซึ่ง
รวมถึงค่าใช้จา่ยในการจัดสัมมนาเผยแพร่แนะนํากองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับกองทุน และคาใชจายด้านการตลาดอื่น ๆ ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร     
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ต่าง ๆ ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลักทรพัย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้  
4) คาใชจายของผดููแลผลประโยชนในการติดตอกับบุคคลภายนอก   
5) คาสัญญาฟวเจอร์ สัญญาฟอรเวิรด หรือสัญญาสวอป  ท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบี้ย  หรืออัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  
6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจดัการเงนิของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนกับ
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค  
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ผลิต แปล และนําส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและทุกรอบปีบัญชี รายงานประจําปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จัดการกองทุนรวม เพื่อนําส่งแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี 
และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
8) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใชบ้ริการทางกฎหมายและศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบ
นิติกรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกองทุน 
9) คาใช้จ่ายในการจัดทํา ผลิตหนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน หนังสือบอกกล่าว ข่าวสาร รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
10) คาใชจายในการรับชาํระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีซื้อ
หน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
11) คาจัดทํา ผลิต และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หนังสือยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแบบพิมพ์ที่ใช้ใน
การทํารายงานของกองทุนรวม 
12) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และ
ตรวจสอบมติผูถือหนวยลงทุน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ  
13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
14) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือ เรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชนของผถูือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
15) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม 
15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผู้ถือหนวยลงทุน :  
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา  :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ  0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคาขายหนวย  
บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงแรก  ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการและสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการ
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จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและสํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา  :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ  0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของมูลคา หนวยลงทุนท่ีคํานวณเปนราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในช่วงแรก  ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการและสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและสํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ไม่มี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
- กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หรือเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 300 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
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ไมมี 
 
15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน : มี 
ฉบบัละ : ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
- คาธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
- คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหม่ ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
 
15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คาธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 
1. การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
2. การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคํานวณ
เป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดจากวันส้ินเดือน 
3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ ายจริง โดยบริษัทจัดการจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงวดเดียวหรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายดังกล่าว
จะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น 

15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการดังกล่าว
แล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกลา่วให้ผู้ลงทุนทราบอยา่งทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัท่ีมีการลดคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จา่ยดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นต้น 
 
การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าสํานักงานใหค้วามเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการใน
เรื่องดงักล่าวเมื่อบริษัทจดัการได้ดําเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 
15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมคีวามประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานงึถึงความสมเหตสุมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปดิเผยข้อมูลดังกล่าว
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ใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําให้มั่นใจไดว้่าผู้ลงทุนได้รับทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง
จัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนว่ยลงทนุทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นไมเ่กินกวา่อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะเปดิเผยข้อมูลดงักลา่วให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึ้น 
(2) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขั้นสูงของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้ววา่บริษัทจัดการสามารถกระทําดังกลา่วได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการประสงค์จะขึ้นคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี ้
(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยที่เพิม่ขึ้นดงักล่าว 
(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะต้อง
ได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มใิห้นํามาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  

 
15.5.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 
15.6. หมายเหตุ : - 

16. วิธีการค านวณ  ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหนวยลงทุน และราคาหน
วยลงทุนหลักเกณฑและวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไม่ถูกตอง :  

16.1.วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ  มูลคาหนวยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ  มูลคาหนวยลงทุน  ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ ซื้อคืนหนวย  
ลงทุนของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี  

(2.1)  คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ และคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน
วยลงทุน ทุกส้ินวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุน  และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมใชมูลคา    หนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวย  ลงทุนนั้น เปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุน
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
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(2.2) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ  มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ดังต่อไปน้ี 
(ก) กรณีกองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กําหนดวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหางกันตั้งแต
หนึ่งเดือนขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย  
ลงทุนของวันทําการสุดทายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป 
(ข)   กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ใหบ้ริษัทประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป  
(2.3)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียนเพื่อการจายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดไป 
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณ
นั้น  
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 
(2.4)ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้น โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทํา
การถัดไปก็ได  
การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้น และปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและจัดใหมีประกาศดังกล
าวไว ณ สถานท่ีติดตอทุกแหง ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 

3.  การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือ จํานวนหนวยลง
ทุนของกองทุนรวมเปดบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2  ตําแหนง  โดยใชวิธีการปดเศษ ทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากลสําหรับมูลคา       
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4  ขึ้น ส่วนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามทีค่ํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4  ตําแหนง  โดยตัดทศนิยมตาํแหนงที่ 5 ทิ้ง 
และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนยิมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ 
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเข้าเป็นทรัพยสินของ
กองทุนรวมเปด  
4. กองทุนใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการคํานวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสํานักงานได้ 
5. ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. 
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(1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด รับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ ได้รับยกเว้นตามระยะเวลา
ดังต่อไปนี ้
(ก)  การคํานวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.1) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.4) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 24.1 ข้างตน เว้นแตกรณีที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แกไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัท
จัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ 

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่นการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้ จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและที่ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

1.  ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค์หรือต่างจากราคา หน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแตหนึง่สตางคขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการ จะจัดทําและสงรายงานใหผู้ดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดใหมีสําเนารายงานดัง     
กลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอยดังตอไปนี้  
(1)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(2)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3)   สาเหตุที่ทําใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(4)  มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   ทั้งนี้   เว้นแตในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากป
จจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลัก ทรัพยแห่งประเทศไทยหรือศูนย
ซื้อขายหลักทรัพยไม่ถูกต้อง ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหน่วยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต
อการ 
คํานวณราคาหนวยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนให
ถูกตองนับแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดวย 

2.  ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแตรอยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไมถูกตอง
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จนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอง  
 
(1)    จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิน้ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีพบวาราคาหน่วย
ลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และสงรายงานดังกลาวใหผู้ดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน 
เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภาย ในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะมีรายการ อยางน้อยดังตอไปน้ี  
(ก)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(ข)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(ค)   สาเหตุที่ทําใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ 
ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
(2)    แกไขราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองให้เปนราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3)    ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม เช่น 
การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ ภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองขอมูลในรายงานดังกล่าว  
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และแจ้งในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนใน ช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว  
(5)    จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้ง  สําเนารายงานการแก
ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข  ราคายอน หลังและรายงานการชดเชยราคา เว้นแตในกรณีที่ราคาหน่วย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวา   การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากป
จจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 

3.   ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก)  กรณีที่เปนการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหน่วยลงทุนเปนจํานวน ซึ่งมีมูลคาเทากับสวน    
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หากปรากฏวา ผูซื้อหนวยลงทุน ไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู่ หรือ
มีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยูหรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเท่ากับสวนตาง
ของราคาที่ขาดอยู่ แลวแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวนแตการที่ราคาหน่วยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนยซื้อ
ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูดูแลผลประโยชนรับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
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(ก)  กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหน่วยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคา     
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับ         
สวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผู้ขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏว่าผูขายคืนหน่วยลงทุนไมมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ 
บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวน    
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแก่ผูซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลคา      
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุน
เหลืออยู หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเอง                
เปนจํานวนเท่ากับสวนต่างของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวน
เทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู่แลว แตกรณีเพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปิด เว้นแตการท่ี ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุ
มาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกต้องและผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว   ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคา
เป็นเงินใหแกผู้ซื้อหนวยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไป
รวมจายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถือหนวยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเปนผูถือหน่วยลงทุนแลว บริษัทจัดการ
จะชดเชยราคาใหแล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน การแกไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหนวยลงทุน
ตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได  

4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคา ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี  สาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่ อาจควบคุมได้  

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง 

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
 
17.3.ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
17.5. ที่ปรึกษา : ไม่มี 
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17.5.1. ชื่อทีป่รึกษาการลงทุน : - 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : - 
 
17.6 ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ  : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ชื่อ  : นาย เทอดทอง เทพมังกร 
ชื่อ  : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ชื่อ  : นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ชื่อ  : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปของกองทุนรวม :  
18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : 31 ธันวาคม  
18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550  
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได ้
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สํานักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
19.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ท้ังนี้ สํานักงานอาจกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทําให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
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เส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
19.3  การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี ้
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสําคัญ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ 
กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ  15.5 (1) 
 
19.4  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนด
ในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ําด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพเิศษ 
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
19.5  การควบรวมกองทุน 
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
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spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนด หรือจะกําหนดต่อไป 
 
19.6  บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว  บริษัทจัดการจะแจ้งการ
ดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 
129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

20. ขอก าหนดอื่นๆ :  

20.1. การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนและการหักเงินลงทุน เมื่อมีการขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนบริษัท
จัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณตนทุนและผลประโยชนและหักเงินลงทุนแตละรายการตามวิธีการ 
“เขากอน ออกกอน” (first in first out: FIFO) โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  ทั้งนี้ วันที่ลงทุน
หมายถึงวันท่ีผูถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวแตละรายการ และในกรณีท่ีเปนการรับโอนจากกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวอื่นใหหมายความถึงวันท่ีผู้ถือหนวยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของรายการท่ีรับโอนน้ัน 

20.2. หนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว โดยมีรายการอย่างนอยตามแบบที่สมาคม
ประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวใหกับผูถือหนวยลงทุน เมื่อมีรายการซื้อ
หรือขายคืนหนวยลงทุนในแตละป ภายในเดือนมีนาคมของปถัดไป ในการนําค่าซื้อหนวยลงทุนไปขอยกเวนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ผู้ถือหนวยลงทุนจะตองนําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ท่ีออกโดยบริษัทจัดการไปยื่น   พร
อมกับการยื่นแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 แลวแตกรณีบริษัทจัดการจะไมจัดทําหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนสําหรับยอดการซื้อ
หนวยลงทุนภายหลังจากที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีส้ินสุดลง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากร หรือ กฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้องประกาศกําหนด 
 
20.3. หนังสือรับรองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวที่ผู้ถือหนวยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นโดยรายการอยางนอย ตามแบบที่สมาคมประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมเชค็คาขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหนวยลงทุน หรือ วิธีการอื่นใดในการชาํระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ี
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา
ทะเบียนผูถือหน่วยลงทุนตอ เนื่องและเพื่อใหเก็บไว้เปนหลักฐานพรอมที่จะใหเจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได  
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20.4. การกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปน้ี  
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไดเฉพาะเพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน  
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองนํามาชําระใหแกผู้ถือหนวยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน
วยลงทุน  
(3) จํานวนเงินกูยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแต
ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผู้ถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงิน
และตลาดทุนในวงกวาง สํานักงานอาจผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตองเปนผูลงทุนสถาบันและไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการเอง 
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และสงให้ผู้ดูแลผลประโยชน
ของกองทุนภายใน 3 วันทําการ นับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา ซื้อคืนในการกูยืมเงินดังกลาวข
างตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อ (credit line) ไว้ล่วงหนา โดยการกูยืมเงินแตละครั้ง จะมีระยะเวลาตามสัญญากูยืม
เงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน จะใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนด 
โดยศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่
สํานักงานยอมรับ และมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  
ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนด  
  
20.5 เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทําการ แก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทตราสารแห่งทุน แ ละแก้ไขชื่อกองทุนรวมทั้งอาจพิจารณา
เปล่ียนแปลงวิธีการและระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

20.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ( Soft Commission) 
 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 

20.7 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ง
มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา 
และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI)กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 

(1)   ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแตป่ี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)   ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์ สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/
หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
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(1)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ใน
บัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3)    ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี   

(1)  ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนราย
นั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเล่ียง
มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทํา
ให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกําหนด)เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
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    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
    2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผัน 
    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
    3. เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุน
ได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดําเนนการเพื่อเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิม
อาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ( interval 
fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ 
เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 

22. ผลบังคับของโครงการ: 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามดครงการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าวหากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการโครงทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ 
ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หน่ึงของข้อผูกพันระหว่างกับผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ส่วนท่ี 2  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

 
1. บริษัทจดัการ : 
ชื่อ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
ที่อยู่ : อาคารวรวัฒน์  ชั้น 22  
เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั  
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ (622) 635-3033 โทรสาร (622) 635-3040 
www.phillip-asset.co.th 
 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังตอไปน้ี  
(1) การบริหารกองทุนรวม  
ก) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการ เปนกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 
ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไว้ในโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัด การและผูถือหน่วย
ลงทุนและตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด 
ค) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จ าหนาย ส่ังโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย ที่ลงทุน
ไวนั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนของผู้ถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
ง) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
จ) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจ านวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันท าการถัด จากวันท าการซื้อ
ขายหนวยลงทุนจ านวนนั้น แลวแตกรณี  
ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติม จ านวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันท าการสุดท้ายของทุกเดือน
ใหแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายในวันท าการที่เจ้ดของเดือนถัดไป ทั้งนี้จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนจะต้องได้รับ
การรับรองความถูกต้องจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนและหรือค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  
ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุน หรือหลักทรัพยอยูเทาที่จ าเปน เพื่อรักษาประโยชนของ  
ผูถือหนวยลงทุน  
ฌ) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ขอ 19.การขอมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  
(2) การรับและจายเงินของกองทุนรวม  
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ก)จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผู้ถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมให    
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ตามที่ก าหนดไวใน “ขอ 15. ค่าธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผู้ถือหนวยลงทุน”  
ข)ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน “ขอ 15. ค่าธรรมเนียมและคาใช
จายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส่ังซื้อหรือผู้ถือหนวยลงทุน”  
 (3)การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม  
ก)จัดใหมีผู้ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู
ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่น
แทน ตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชนที่ก าหนดไวในข้อผูกพัน  ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   กอน  
ข)แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
ค)จัดใหมีผู้สอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
ง)แตงตั้งผูช าระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. กอน  
จ) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(4) การด าเนินการอื่นๆ  
ก) ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผู้ถือหนวย  
ลงทุน  
ข) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไว้กับผูดูแลผลประโยชน  
ค) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
ง) จัดท ารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงรายงานดังกล่าว ใหแกผูถือหนวย  
ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินป
บัญชีนั้น  ทั้งนี้หากบริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี 
จ) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิด ของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหผู้ถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวนัส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาวหรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ  
 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดท า  และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับรอบปีบัญชีนั้น 
ฉ) จัดท าหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแก ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น  
ช) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไว้แลว  ยกเวนการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน
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และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ใหแกส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการ
นับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
ซ) จัดท ารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสง ให้ผูดูแลผลประโย
ชนทุกวันท าการน้ัน  
ฌ) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผู้ดูแลผลประโยชนทุกวันท าการ  
ญ) จัดท ารายงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมมี    
มูลคาเกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
มาเพิ่มเติม  
ฎ) จัดใหมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอ 5, 6 และขอ 7 
ฏ) ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆเพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ฑ) ยกเลิกกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัตตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แล ะตลาด
หลักทรัพย์  
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 
เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบหลักฐานเอกสารต่างๆให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์: 
ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)จ ากัด(มหาชน), ธพ. 
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2724-5296 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศส านักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ: 
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนที่ก าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต, 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรท
การหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายละเอียด
โครงการ 
(2) ดูแลรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด าเนินงานของกองทุน 
เช่นเงินจองซื้อหน่วยลงทุนเงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินท่ีได้จากการจ าหน่าย หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่น
ใดของกองทุน และน าเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นพร้อมทั้ง
ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 
(3) ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สิน
ของลูกค้าอื่นๆของผู้ดูแลผลประโยชน์โดยเด็ดขาด 
(4) ด าเนินการเพื่อขอแปลงสภาพจ าหน่ายจ่ายโอน แลกเปล่ียนหลักทรัพย์ต่างๆ ในทรัพย์สินของกองทุนตามค าส่ังของบริษัท
จัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว 
(5) ด าเนินการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม รวมทั้งจัดท าบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(6) รับรองความถูกต้องในการค านวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว เมื่อเห็นว่า
ค านวณถูกต้องแล้ว 
(7) จ่ายเงินปันผลของกองทุนเป็นยอดรวม ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ 
(8) รับเงินต่างๆที่กองทุนพึงจะได้รับเพื่อเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้โดยเฉพาะตามค าส่ังของบริษัทจัดการ 
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือในการด าเนินการตามค าส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรั บและ
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใด รวมถึงการแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้อง
ปิดโอนหรือก าลังอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(10) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามค าส่ังของบริษัทจัดการ 
(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าหรืองดเว้นกระท าการ หรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุน และจัดท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้ 
(13) จัดท ารายงานต่อไปน้ีและส่งให้บริษัทจัดการ 
(13.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันและค านวณดอกเบี้ยค้าง
รับ (ถ้ามี) 



63 
 

(13.2) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ 
(13.3) รายงานรายละเอียดแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน  
(13.4) ผลในการด าเนินการตามค าส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปัยผลและดอกเบี้ย 
และอื่นๆ 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่การ ก าหนด
มูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. (4) ด าเนินการรับมอบ ส่งมอบ จ าหน่ายจ่ายโอนและแปลงสภาพ
หลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามค าส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้วตลอดจนรับช าระ
หรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว 
(15) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานประจ าปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน
ของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 
(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการช าระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(17) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ในกรณีที่ผู้ช าระบัญชีงดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้
ผู้ดูแลผลประโยนช์ของกองทุนรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
(18) ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากรับทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก.ล.ต.
ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซี่งมีรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงนามลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งของที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นการกระท า หรือละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะ
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เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
 บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน  
2)   ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล ประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายอักษรไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด อัน
จะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถที่จะตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
ประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
4)   ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์   
5)   ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ท้ังนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน  
6)   ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัท
จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไข
เสร็จสิ้น  
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการจะด าเนินการขออนุญาต เปล่ียนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบก าหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อ
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ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ท้ังนี้ 
เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั่งเป็นอย่างอื่น 
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ.2535 ก าหนดใหกองทุนตองมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีที่
ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามหัวขอ “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผูดูแลผลประโยชนนั้น ตองท าหนาที่ดูแล
ผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณ์จนกวาการจดัการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการ
ด าเนินการอื่นใดที่จ าเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผู้ดูแลผลประโยชนรายใหมจะ
เสร็จส้ิน และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถท าหนาที่ไดทันทีเวนแตบริษัทจัดการหรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะมีค าส่ัง 
เปนอยางอื่น 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2724-5296 
และ/หรือท่ีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

3.  ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ   :    นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ที่อยู่   :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  

   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :   0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020        

              
ชื่อ  :    นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู ่ :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  

   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์ :   0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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ชื่อ   : นางสาวชมพูนุช แซ่แต้ 
ที่อยู่    : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า 
     แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :   0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ  :    นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ที่อยู ่  :  บริษัทพีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ  :    นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
ที่อยู ่  :  บริษัทพีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 
สิทธิของผู้สอบบัญชี 
ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
    
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ   :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่   : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร 0-2283-1298 
 
5. ผูจัดจําหนาย : ไม่ม ี
 
6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  
ชื่อ : ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2635-3123 
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ชื่อ : เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชยี เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 1-2 และ 6 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 
 
ชื่อ : ภัทร จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 ชั้น 6 และ 8-11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
โทรศัพท์ 0-2305-9000 
 
ชื่อ :ไอร่า จ ากัด  บล. 
ที่อยู่ : เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2 และ ชั้น 8 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์  0-2684-8737  
 
ชื่อ : ยูโอบี เคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เ   ขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2659-2815  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก ้จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 289 อาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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โทรศัพท์ 0-2217-8852 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2638-5000,  0-2287-6000 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 10  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2862-9999 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ : 0-2659-3370 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ ากัด 
ที่อยู่ : 383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์ : 0-2861-5508 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
ที่อยู่ : 942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2660-6677 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่: 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
โทรศัพท์ : 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จ ากดั 
ที่อยู่ : 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2266-6697 
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
สิทธขิองผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1) ไดรับคาธรรมเนียม  ส าหรับการท าหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน  
(2) บอกเลิกการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอก าหนด   และเงื่อนไขที่ก าหนดไวในสัญญาแตงตั้ง ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1) แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ค าขอเปดบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงค าส่ังซื้อหนวยลงทุนและค าส่ังขายคืนหนวยลง
ทุน  
(2) ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและครบถวนของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหนวยลงทุน  
(3) รับช าระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อและช าระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู้ถือหนวยลงทุนท้ังนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในโครงการ  
(4) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผู้ส่ังซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ  
(5) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วย
ลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่ ระบุไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
บริษัทจัดการอาจแตงตั้ง ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนดังกลาว อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อท าหนาที่เปนผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใต
ระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติหนาที่อยูก่อนแลว  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เปน็ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) : ไม่ม ี
 
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน : - 
9.2. ที่ปรึกษากองทุน : - 
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทนุ :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในข้อ  7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องค านึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีรายการขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าวจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืนเงินภาษีที่
ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มใหแ้กส่รรพากร 
ผู้ถือหนวยลงทุนอาจไดรับช าระคาซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไมสามารถ
ช าระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผู้ถือหนวยลงทุนได ตามที่ก าหนดไว้ในขอ 9 “การช าระค่ารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวย
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน” 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ไม่มี  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปโอน หรือจ าน าได้ ทั้งนี้ สิทธิในการโอนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและข้อจ ากัดการโอน ต้องเป็นไปตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด และที่จะมีแก้ไขเปล่ียนแปลง 

13.4.ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนทุกๆ กรณี 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการได้   ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะกระท าตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
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13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้การช าระบัญชีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีระบุในข้อ 23 “การช าระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  

13.7. สิทธิประโยชนอื่นๆ : 

สิทธิและหนาที่เกี่ยวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวจะเปนไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังตอไปน้ี ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษี 

(ก) กฎกระทรวง ฉบับที่ 246/2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 
2547  

(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 133) เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไข เพื่อการ         
ยกเวนภาษีเงินไดส าหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว และการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมหนุระยะยาว ลงวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2547  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การท่ีผู่ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
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กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดังต่อไปนี้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรับการเสนอขายครั้งแรก 

ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามค าส่ังซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับช าระ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว  นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 

14.2.2 เมื่อบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการได้ท ารายการดังกล่าว
สมบูรณ์แล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วัน
ท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ันๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่า ยอดคงเหลือของหน่วยลงทุน
ของกองทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน และตามข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดท าและน าส่งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

14.2.3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน  มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก้ผู่ถือหน่วย
ลงทุน 

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแก ่ผู้ถือหนวยลงทุนแตจะน าผลก าไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นท้ังที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดช าระหนี้ ดังนี้  



73 
 

16.1. กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย์  ผู้ถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียน ผูถือ   
หนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเป็นผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิ จากทรัพย
สินท่ีไดจากการรับช าระหน้ี  

 16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับช าระหน้ีบริษัทจัดการจะไมน าทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจาก
การรับช าระหนี้ มารวมค านวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับช าระหนี้ในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได โดยค านึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเป็นส าคัญเวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได
สุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับช าระหนี้ ตกลงรับช าระหนี้ดวย ทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจ าหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินส ารองรายไดหรือผลประโยชนที่
ไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน 
 

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับช าระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินได้สุทธิ
จากทรัพยสินที่ไดจากการรับช าระหนี้คืนใหแกผู้ถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้น ภายใน  45  วันนับตั้งแตวันถัดจาก
วันท่ีมีเงินไดสุทธิ  และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยัง     ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท า
การนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน  เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการ
เฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ี   หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย์ แลวตอมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดรับช าระหน้ีตาม
ตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดย อนุโลม 

16.2. กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหน้ีด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งบริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะ
ได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้                                              

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพยสินดังกลาวมารวมค านวณมูลคาทรัพยสิน สุทธิของ
กองทุนรวม โดยจะก าหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการค านวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและ
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วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการ
กับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไดบริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อ เป
นทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  

(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมไีวไดบริษัทจดัการจะจ าหนายทรัพยสิน ดังกลาวในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้ โดยค านึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนส าคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจ า
หนายทรัพยสินดังกลาว    บริษัทจัดการอาจจัดหาผล ประโยชนจาก ทรัพยสินดังกลาว 

 16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถช าระหนี้ได บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหผู้ถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณว่าผูออกตราสารแห่งหน้ีหรือ ลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถช าระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรับช าระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการ
ด าเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมต้องน าตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมค านวณมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน
รวม 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมในการเฉล่ียเงินคืนแตละครั้ง
ตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับช าระหนี้ไมคุมกับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงนิคืนใหแกผู้ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงนิไดสุทธิดังกลาวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ีย
เงินคืนให้แกผู้ถือ 

หนวยลงทุนจะคุมกับภาระค่าใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจ าหน่ายทรัพยสินที่ไดจากการรับช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธิน้ันไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงนิคืน บริษัทจัดการอาจน าเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมค านวณเป็น
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น  

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ัดใหม้ีทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 



75 
 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ  
ใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบยีนผู้ถือหนว่ยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแลว้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่แลว้ 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม 
เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดังนี้ 

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที่จดัตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
18. ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุและข้อจํากัดในการใช้สิทธอิอกเสียง 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดยีวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่ืออยู่ 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ช้บงัคับกบักองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามโครงการจัดตัง้กองทุนพันธบตัรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเปน็คนต่างด้าว 
(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(4) กองทุนรวมดงันี้  ท่ีจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกอ่นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อก าหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหนว่ยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้ก าหนดวันส้ินอายุโครงการไว้อย่าง
แน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
(ข) กองทุนรวมเปิดทีม่ีข้อก าหนดในโครงการวา่บริษัทจดัการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
(ค) กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
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(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในตา่งประเทศที่มไิด้มีสัญชาติไทยหรือผ่าน
บัญชีแบบไม่เปิดเผบชื่อ (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) กองทุนรวมที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
19.1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติ ซึ่งมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 และหลักเกณฑ์ที่ออก
โดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
19.2 การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ถอืหน่วยลงทุนท้ังปวง
เห็นชอบใหด้ าเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมติ 
 
19.3 มติของผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือวา่มตินั้นเสีย
ไป 
 
19.4 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
หรือตามที่ก าหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณเีป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ าด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณใีด ต้องได้รับมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษ ของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแตก่รณี 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องได้รับมตเิสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั : 
1) การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันคู่สัญญา 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติพิเศษ 
(3) เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญตาม (2) ให้รวมถึง 
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 (ก) ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (ข) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทน.19/2554 
 (ค) การรับช าระหนี้สินด้วยทรัพย์สินอื่น 
 (ง) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
    (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 
    (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสมมีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กอง 

ทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ 
ณ ท่ีท าการและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : - 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจ านวนดังนี้  
22.1.1.1 จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด ๆ 
 22.1.1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทั้งหมดโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั้น 
22.1.1.3 กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุให้เลิกโครงการจัดการ 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(ข) มียอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
22.1.1.4 ความในข้อ 22.1.1.3 (ก)  มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
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สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขาย
คืนนั้น 
22.1.1.5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 22.2.1 เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 
(3)(ก) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ให้น าความในข้อ 22.1.1.4 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 
22.2 การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
บริษัทจัดการจะด าเนินการดังนี้ 
(1) ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์และส างานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการการณ์ตามข้อ 22.1.1 
(3) จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อ
รวยรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบนวมได้ตามวรรคหนึ่ง (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ
นับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม   
เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึง 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม 
22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
 
22.2.2 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ  
(2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มขี้อมลูเรื่องดังกล่าวไว้ ณ 
สถานท่ี ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) เป็นต้น 
(3) จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
 
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  
เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะจัดใหมีการช าระบัญชี ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อด าเนินการคิด
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ค านวณรวบรวมทรัพยสิน จัดท าบัญชี จ าหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ช าระภาระหนี้สินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวม 
รวมทั้งท าการอยางอื่นตามแตจ าเปนเพื่อช าระบัญชีกองทุนรวมใหเสร็จสิ้น และผูช าระบัญชีจะด าเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผู้
ถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศ ก าหนด  
 
ส าหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวม จะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูช าระ
บัญชี จะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแกผู้ถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู เมื่อไดช าระบัญชีเสร็จเรียบร
อยแลวผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช าระบัญชีจะ โอนทรัพยสิน
คงคางใดๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวใหตกเปนกรรมสิทธิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 




