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ค าจ ากัดความ 
 
โครงการ     หมายถึง  โครงการจดัการกองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน  
กองทุนรวม / กองทุน     หมายถึง  กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ 
หน่วยลงทนุ     หมายถึง หน่วยลงทนุ กองทุนเปิด ฟิลลิป บริหารเงิน 
หนังสือช้ีชวน     หมายถึง หนังสือช้ีชวนที่มีรายละเอียด ตามก าหนดโดยประกาศ 
        ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหนังสือช้ีชวน 
        เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม  
บริษทัจดัการ     หมายถึง บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ผู้ดูแลผลประโยชน์     หมายถึง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ    หมายถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก   หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินทีจ่ะได้รบัจาก

ทรัพย์สิน (portfolio duration) ทีก่องทุนลงทุนหรือมีไว้ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบคุคลที่บรษิัทจัดการมอบหมายใหท้ าหน้าที่ 
       ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
วันท าการ      หมายถึง วันเปิดท าการตามปกติของบรษิัทจัดการ  
วันท าการขายหน่วยลงทนุ / สับเปลี่ยนเข้า หมายถึง วันท าการขายหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจัดการก าหนด 
วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ / สับเปลี่ยนออก หมายถึง วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจดัการก าหนด 
มูลค่าหน่วยลงทนุ     หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย 
       ได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันท าการที่ค านวณนั้น   
ราคาขายหน่วยลงทุน    หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวันท าการ 
       ขายหน่วยลงทนุบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
       (ถ้ามี) 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณเป็นราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวันท า 
       การรับซื้อคืนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
       ลงทุน (ถ้ามี) 
แก้ไขราคายอ้นหลัง     หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งให้เป็นราคา หน่วยลง 
       ลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ราคา 
       หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องจนถงึปจัจบุัน 
การชดเชยราคา     หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซื้อหรือผูข้ายคืน 
       หน่วยลงทนุที่มีราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องหรือการจ่าย 
       เงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ 
       ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้งแทนการเพิ่มหรือลด 
       จ านวนหน่วยลงทุน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.     หมายถึง  คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
       ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. 
บริษทัจดทะเบียน     หมายถึง  บริษทัที่มหีลักทรัพย์ที่ไดร้ับการจดทะเบียนหรือได้รับการ 
       อนุญาตใหท้ าการซ้ือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ 
       ไทย 
สถาบันการเงิน     หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ยเงนิให้กู้ยืมของ 
       สถาบันการเงิน 
กลุ่มกิจการ     หมายถึง บริษทัใหญ่หรือหรือบรษิัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี 
       ที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเกี่ยวกับการจัดท างบการเงนิรวม 
สมาคม      หมายถึง  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั 
       อนุญาตและจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
       โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
       หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทนุ 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์      หมายถึง    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
       ซ่ึงก าหนดใหเ้ปน็หลักทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
       ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด 
       ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6 )        
ค าเสนอซ้ือ       หมายถึง ค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศ 
       คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ ์ เงื่อนไข  และ  
       วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือ่ครอบง ากิจการ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก   หมายถึง   ทรัพย์สินดังนี ้
       1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลักษณะ 
       ท านองเดียวกับเงนิฝาก  
       2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อ 
       การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร 
       ออมสิน      
ตราสารภาครัฐไทย     หมายถึง   ตราสารดังนี้ 
       1.  ตั๋วเงินคลัง   
       2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบตัร ธปท.   

      3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง 
      หรือกองทนุฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

ธปท.        หมายถึง   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธพ.        หมายถึง   ธนาคารพาณิชย์ 
บริษทัย่อย       หมายถึง   บริษทัย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบ 
       การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท า 
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       และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา 
       ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
       ล่าสุด 
บริษทัใหญ่       หมายถึง   บริษทัใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดท างบ 
       การเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดท า 

       และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา 
      ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
      ล่าสุด 

ผู้มีภาระผูกพัน      หมายถึง   ผู้ที่มีภาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินใน 
       ฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู ้
       ค้ าประกัน แล้วแต่กรณี 
หุ้นกู้ระยะส้ัน       หมายถึง    หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กิน 270 วันนบัแต่วันที่ 
       ออกหุ้นกู้ 
B/E        หมายถึง   ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
Benchmark       หมายถึง   ตัวช้ีวัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชน ี
       ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย 
       การลงทุนของกองทุนนั้น 
concentration limit      หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียใน 
       กิจการที่ลงทนุ 
counterparty limit      หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
CRA        หมายถึง   สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ 
       ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เว้นแต่ที่ก าหนดไว้เปน็ 
       การเฉพาะ  
credit rating       หมายถึง   อันดับความน่าเชื่อถือที่จดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมนิ 
       ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา 
discount rate       หมายถึง   อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนทีจ่ะ 
       ใช้ในการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 
group limit       หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน า 
       อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ 
       มาค านวณรวมกัน 
international scale      หมายถึง   มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ช้เปรียบเทียบ 
       ระหว่างประเทศ 
investment grade      หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
IPO        หมายถึง    การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเปน็การทั่วไปในครั้ง 
        แรก (Initial Public Offering) 
issue rating       หมายถึง   อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
issuer rating       หมายถึง   อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
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market price       หมายถึง   มูลค่าตามราคาตลาด 
MMF        หมายถึง    กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
national scale       หมายถึง   มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดบัทีใ่ช้เปรียบเทียบ 
       ภายในประเทศ 
NAV        หมายถึง   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
net exposure       หมายถึง   มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน 
       โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญา 
       ที่ใหผ้ลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเปน็ผลให้ 
       กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น 
P/N         หมายถึง    ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 
portfolio duration      หมายถึง   อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซ่ึงได้จากการค านวณค่าตาม 
       มาตรฐานสากล 
product limit      หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน 
retail MF        หมายถึง    กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 
SET         หมายถึง    ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
single entity limit      หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ 
       คู่สัญญา 
TBMA       หมายถึง   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market  
       Association) 
TSFC        หมายถึง   บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภท 
       การให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance  
       Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
       หลักทรัพย ์
แบบ filing      หมายถึง  แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
regulated market     หมายถึง  ศูนย์กลางทีจ่ัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้้าเพื่อใหเ้กิด 
       การเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ 
       ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดงักล่าวอยู่ 
       ภายใต้การก ากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ 
       ก ากับดูแลด้านหลักทรัพยห์รือตราสารที่มีลักษณะท านอง 
       เดียวกับหลักทรัพย์ 
มติพิเศษ     หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน 
       ส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่ง 
       เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน หรือของ 
       จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง 
       หนังสือแจง้มติและสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติเสียงข้างมาก    หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสียงข้างมากของจ านวน 
       หน่วยลงทนุทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม 
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        และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุน 
       ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและม ี
       สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อบริษัทจัดการ     :    บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด  
ที่อยู่บริษัทจัดการ   :    อาคารวรวัฒน์  ช้ัน 22  เลขที่ 849  ถนนสีลม  
              แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
                         โทรศัพท์  (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040  
                         www.phillipasset.co.th  
 
1.   ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  
 1.1 ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)  :   กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ  
 1.2  ช่ือโครงการจดัการ (อังกฤษ)   :   PHILLIP CASH MANAGEMENT OPEN END FUND  
 1.3  ช่ือยอ่      :   PCASH 
 1.4  ประเภทโครงการ     :   กองทุนเปิด  
 1.5  ประเภทการขาย    :   ขายหลายครั้ง 
 1.6  การก าหนดอายุโครงการ  :   ไม่ก าหนด 
 1.7  อายุโครงการ    :   ไม่ก าหนด 
 1.8  อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   ไม่ก าหนด 
 1.9  เงื่อนไข (อายุโครงการ)   :   ไม่ก าหนด 
 1.10 ลักษณะโครงการ     :   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
 1.11 ลักษณะการเสนอขาย   :  เสนอขายในไทย  
2.   จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขาย :  
 2.1  จ านวนเงินทนุของโครงการ   :  2,500.00 ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
 2.2   เงื่อนไข (จ านวนเงินทุนโครงการ)   :  ไม่ก าหนด 
 2.3  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย    :  10.0000 บาท  
 2.4  จ านวนหน่วยลงทุน     :  250.00  ล้านหน่วย (สองร้อยหา้สิบล้านหน่วย) 
 2.5  ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครั้งแรก   :  10.0000 บาท  
 2.6  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้แรก   :  ไม่ก าหนด  
 2.7  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซื้อครัง้ถัดไป   :  ไม่ก าหนด 
 2.8  มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังขายคนื   :  ไม่ก าหนด 

http://www.phillipasset.co.th/
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 2.9  จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต่ าของการส่ังขายคืน    :  ไม่ก าหนด 
 2.10 มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ า   :  ไม่ก าหนด 
 2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีั้นต่ า   :  ไม่ก าหนด 
 2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม    :  ไม่ก าหนด 
 
 
3.   วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การ
ลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะส้ังถึงระยะปานกลาง โดยการ

ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารการเงินระยะส้ันที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง เพื่อโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

 3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน   : ตราสารหนี้ 
 3.3  ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ   : กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
 ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  : ในประเทศ 
 3.4  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ  : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 
 การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ   : 
 3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)   :  บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมี 
         สัญญาซ้ือคืนในนามกองทนุรวมได้ ตามหลักเกณฑ์  
         เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
         ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
         หลักทรัพย์ประกาศก าหนด ทั้งนีจ้ะท าเพื่อการบริหาร 
         สภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้ 
 3.6  การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  (Derivatives)  :  ไม่ลงทุน 
 3.7  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย   :  ไม่ลงทุน 
        ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   
 3.8  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)  : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด  
         (active management) 
 3.9 ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) :  
  ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะส้ัน (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน : 100% 
  หมายเหตุ : - 
 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Short-term  
  Government Bond Index) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
  หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
  (2) ต้องค านวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีที่ตัวช้ีวัดมีการจัดท าโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
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  (3) มีการก าหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 
  (4) องค์ประกอบของตัวช้ีวัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได ้
  (5) มีวิธีการค านวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอ 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด  
 ค าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

 3.10  ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน  :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน                 
 3.11  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ  : 
  3.11.1 กองทุนจะลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินดังนี้ 
    (1)   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม 

   (2)   ตราสารหนี้ที่มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน  ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ 
   ด้วยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในท านองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 

(3)   ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับ (1) – (2)  ตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
 3.11.2 ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนรวม ลงทุนตาม 3.11.1 ต้องมี portfolio duration ในขณะใดๆ ≤ 92 วัน 
  3.11.3 กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวม

กรณีที่ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซ่ึงรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1)   มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน 
  (2)   มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 
  (3)  มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะส้ันตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบ

ไว้ 
 3.11.4 มีการลงทุนในทรัพย์สินหรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงดังนี้ ในขณะใดๆ รวมกัน ≥ 10 % ของ NAV 
  (1)  เงินสดสกุลเงินบาท 
  (2)  เงินฝากสกุลเงินบาทใน ธพ. หรือ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก

ประจ าหรือเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 
  (3)  ตั๋วเงินคลังที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
  (4)  พันธบัตร ธปท. ประเภทอายุไม่เกิน 1 ปี  

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured  
Notes) 

 3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ  :  ไม่ม ี
 3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:  
  3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ:  
  บริษัทจัดการจะลงทนุในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    ก าหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

   ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  
  1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
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  1.1  ตราสารหนี้ 
  (1)  พันธบัตร 
  (2)  ตั๋วเงินคลัง 
  (3)  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
  (4)  ตั๋วแลกเงิน 
  (5)  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (6)  ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นกู้ 
  (7)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (6) ตามที่ส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 
 ทั้งนี้ ตราสารหนี้ตาม 1.1 ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีก าหนดวันช าระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน  ทั้งนี้ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้วยสิทธิ หรือ ตราสารหนี้ 
อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในท านองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 
 (2)  กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้ภาครัฐไทย) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีที่
ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสินซึ่งรัฐบาลเป็นประกันเงินฝากหรือตราสารนั้น) ต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่
กรณี ดังนี้ 
 (1)   มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ัน 
 (2)   มี credit rating อยู่ใน 3 อันดับแรกที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะยาว 
 (3)  มี credit rating ที่เทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัด credit rating ระยะส้ันตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 
  2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 
  2.1  ไม่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
  2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ 
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน 
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
  2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 
ได้อย่างสม่ าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ซ่ึงจัดท าตาม 
หลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
    2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 
      การเงิน 
    2.4.2 ธนาคารออมสิน 
    2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
    2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
    2.4.5 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
    2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
    ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้ง

จ านวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
  ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
  (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
  (2)  ธนาคารออมสิน 
  (3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
  (4)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  (5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
  (6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
  (7)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
     
 
  3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 
   ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

 3.14  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ : 
 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นในประเทศ  เพื่อ 

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้ 
เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราส่วน 

2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  ไม่เกิน 15% 

3 ตราสารหรือสัญญาดังนี ้
3.1 ตราสารหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
3.1.1 ผู้ออกเป็นบริษทัจดทะเบียนใน SET 
3.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเปน็การทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
3.1.3 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวเป็นบคุคลดังนี้ 
3.1.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
3.1.3.2 ธนาคารออมสิน 
3.1.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
3.1.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 



 

กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ : PCASH 

  10 

 

 

 

3.1.3.5 บรรษทัตลาดรองและสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
3.1.3.6 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
3.1.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
3.1.3.8 บริษทัหลักทรัพย ์

4 ตราสารอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 1- ข้อ 3 รวมกันไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ single 
entity limit ของผู้รบัฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี 

ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบรษิัททุกบริษทัที่อยูใ่นกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเปน็คู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบรษิัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แลว้แต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 
(2)  น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ group  
limit 

ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้
เงิน ทีน่ิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ 
นิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษทัเงินทนุ 
1.4  บริษทัเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษทัตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่มีวัตถุประสงค์เพือ่
การด าเนินงานของกองทุน) 

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายุทั้งโครงการ >1 ปี    

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงือ่นไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม

รวมกันไม่เกิน 25% 
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วิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทนุ สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ 

3 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 4 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ product 
limit 

ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐั
ไทย) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 
(financial liability)1 ของผู้ออกตราสารราย
นั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บริษทัจัดการอาจ
น ามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกลา่วมารวม
กับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงิน
นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีทีผู่้ออกตราสารไม่มี
หนี้สินทางการเงินตามทีเ่ปดิเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2ให้
ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้
ออกรายนั้นเปน็รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filling ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

หมายเหตุ : 1หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
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2 รวมถึงกรณียังไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 

1. ในกรณีที่บรษิัทจัดการได้ลงทนุในทรัพย์สินเพื่อกองทนุรวมตลาดเงิน  โดยมีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนซ่ึงได้จากการค านวณ
ค่าตามมาตรฐานสากลไม่เกินกว่า 92 วันตามที่ก าหนด แต่ต่อมาอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดดังกล่าวติดต่อกันเปน็ระยะเวลา 5 วันท าการโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจดัการปฏบิัติดังต่อไปนี ้

(1)  จดัท ารายงาน โดยระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุดังกล่าวและสาเหตุที่ไม่สามารถด ารงอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ดังกล่าวตามที่ก าหนด รวมทั้งจัดส่งต่อส านักงานและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบรอบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษทัจัดการ 

(2)  ด าเนนิการแก้ไขใหอ้ายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุดังกล่าว ภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ แต่
ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่เปน็กรณีดังนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตจุ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดใน (2) หรือบรษิัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บรษิัทจัดการสามารถใช้
ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการของบรษิัทจัดการในเรือ่งดังกล่าวต่อส านักงาน ผู้ถือหนว่ยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขใหเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษทัจัดการ
สามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัจดัการแทนได้ 

(3)  จดัท ารายงานเมื่อบรษิัทจัดการสามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุนดงักล่าวของกองทุนรวมและวันที่สามารถแก้ไขได้ และด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนโุลม 

ในระหว่างที่บรษิัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในข้อ 3.14 ใหบ้รษิัท
จัดการปฏบิัติใหค้รบถ้วนดงัต่อไปนี้ ทั้งนี โดยไม่ต้องค านึงว่าระยะเวลาตามข้อ (2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรือไม่ 

(1) จัดท ารายงานเมื่ออายุเฉลี่ยของทรพัย์สินที่ลงทุนดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 4 เดือน และทุกครั้งที่เพิ่มขึ้นเกิน 1 เดือน 
ตามล าดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มีสาระส าคัญตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 

(2)  ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) โดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมือ่ทรพัย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรอืการลงทุนไม่เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมคีุณสมบัติทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเปน็เหตุ
ให้ขาดคุณสมบัติในการเปน็ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทนุได้อกีต่อไป บริษทัจดัการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจดัส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งจัดส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย  ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
ส าเนารายงานไว้ที่บริษทัจดัการ 
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(2)  จ าหน่ายทรัพย์สินทีข่าดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทุนเปน็ส าคญั แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 
30 วัน นับแต่วันทีท่รัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้  

(3)  เมื่อบริษทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณุสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันทีท่รพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่ง
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์รวมทั้งจดัส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว   

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทนุเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด แตต่่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเปน็เวลา 5 วันท าการติดต่อกัน โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บรษิัทจัดการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งจัดส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัทจัดการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคัญ แต่ต้องไม่
เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี ้

(ก) 30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เปน็ไปตาม อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส่วนที่ 3 
ข้อ 1 ส าหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงนิ  

(ข) ภายใน 30 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าวส าหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที่ 6 ข้อ 2 (3) (ก) 

 (4)  เมื่อบรษิัทจัดการสามารถแก้ไขจนเปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจัดการต้องจัดท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่ือ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันทีส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานต่อส านักงาน และจดัส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนได ้

ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) (ข) บริษัทจัดการต้องจัดท ารายงาน
ข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถแก้ไขให้เปน็ไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

3. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี ้จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทัจดัการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามส่วนที่ 6 ข้อ 2 ในส่วนนี้ โดยอนุโลม  

(1)  กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรอืได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนั้น 

(2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเปน็อื่นใดท าให้บรษิัทจัดการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 6 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบรษิัทจัดการมีความเห็นว่าการด าเนนิการดังกล่าวจะไม่เปน็ประโยชน์
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ต่อผู้ลงทนุ บรษิัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเปน็ส าคัญและ
ต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการด าเนนิการของบรษิัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจัดการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซตข์องบรษิัทจดัการแทนได้ 

ส่วนท่ี 7 : การด าเนินการเมือ่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีที่กองทนุมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจัดการต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(1)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลทีท่ าให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน3วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษทัจดัการ 

(2)  ด าเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทนุเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนนิการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจัดการ
ด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทนุของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เปน็ไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแตบ่ริษทัจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษทัจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม
ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้ังคบั โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเปน็ธรรมต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว 
บริษทัจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุจากผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคบั บรษิัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนั้นเพิ่มเติม      

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
 4.1  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ  :  ไม่ม ี
 4.2  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  :  ไม่มี 
 4.3  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน)  : 
5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
 5.1  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :   

 บริษทัจดัการ 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
  ผู้ลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2550 

 กรณีช าระด้วยการน าเงินฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ก่อนเวลา 15.30 น. 
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 กรณีช าระด้วยเช็ค หรือ ดราฟต์ ต้องส่งค าส่ังซื้อและช าระเงินค่าซ้ือ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ก่อนเวลา 12.00 น. 
 บริษัทจัดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้ 

  5.2.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและเอกสารการจองซ้ือต่าง ๆ 
   ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุน “กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หน่วยลงทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในระหว่างเวลาท าการ 

  5.2.2  วิธีการเปิดบัญชีกองทุน 
 ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด

บัญชีกองทุนและเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่
บริษัทจัดการก าหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
และแนบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไป ซ่ึง
จะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
 วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
 ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่ังซื้อเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในราคาจองซ้ือหน่วยละ 10 บาท โดยผู้

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “ใบค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน” และ “ค าขอเปิดบัญชี
กองทุน” (เฉพาะผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วน
ถูกต้องและชัดเจน พร้อมช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

5.2.3  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
 กรณีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

   กรณีผู้สั่งซ้ือเป็นนิติบุคคล 
 ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณห์สนธิ ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง

โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม 
 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
  5.2.4  การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
   ผู้ส่ังซ้ือสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนตามที่ระบุในค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินน าฝากเข้าบัญชี เช็ค ดราฟต์ (โดยเช็ค 
ดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 
 “บัญชีเพือ่กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็น

เตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 

22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 ค าส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับในนาม 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็น
เตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหาร” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 
บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

 
   ทั้งนี้ การช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยช าระด้วยวิธีใด ๆ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนได้ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
    
   ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร (ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ

แล้ว) สามารถส่งหลักฐานการช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน ตามวิธีที่บริษัทจัดการยอมรับไปยังบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้โดยทางโทรสาร 

 
   เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะมอบส าเนาค าส่ังซ้ือแก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ยกเว้นการส่ังซื้อทางโทรสาร การจองซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์เช็คธนาคาร หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าจองซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้ว 

 
   สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดสรร และบันทึกข้อมูลการซ้ือ

หน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบ
ยืนยันการส่ังซื้อ (ถ้ามี) พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีส าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วัน
ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

 
   ผู้ส่ังซ้ือที่ได้ท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและช าระเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 
 
   ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องสามารถน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่
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ได้รับจากผู้สั่งซ้ือเข้าบัญชีภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยน าฝากเข้า 
 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) 
สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็น
เตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

 “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 
22 บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

   
  5.2.5  การจัดสรรหน่วยลงทุน 
   บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่ส่ังซ้ือและได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจ านวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหนว่ยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
จ านวนหน่วลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ โดยใช้หลักการ “ส่ังซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและได้รับช ารค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว กรณีที่มีการส่ังซื้อหน่วยลงทันเต็มตามจ านวนที่เสนอขายหน่ยลงทุนครั้งแรก
ก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบที่
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีที่มีการส่ังซ้ือพร้อมกันและมีหน่วย
ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนหนว่ยลงทุนทีส่ามารถจัดสรรได้ใหแ้ก่ผู้
ส่ังซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 
โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

  5.2.6  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
   ในกรณีที่การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันนับแต่
วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
  5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
   ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฎว่า

โครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 
ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดต่ ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตาม
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สัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วง
ดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่า
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 
6.   การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
 6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

 บริษทัจดัการ  
 หักบัญชี 
 ไปรษณีย ์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื 

 6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
  6.2.1 การขายหน่วยลงทุน 
   ก.  บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
   1)  ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนและค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนและสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ในราคาหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ ส้ินวัน
ท าการซ้ือขาย ซ่ึงจะใช้ 

     
    มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณและ

ราคารขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วัน หลังจากปิดการเสนอ
ขายครั้งแรก 

 

   2)  ผู้ส่ังซ้ือสามารถส่ังซ้ือได้โดยไม่มีขั้นต่ า ส าหรับการส่ังซ้ือครั้งแรก และส่ังซ้ือโดยไม่มีขั้นต่ า ส าหรับการ
ส่ังซ้ือครั้งถัดไป โดยไม่จ ากัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าขอเปิดบัญชี
กองทุน (ส าหรับการส่ังซ้ือครั้งแรก) และค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจนและน าค าขอเปิดบัญชี
กองทุน (ถ้ามี) และค าส่ังซ้ือพร้อมทั้งเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  หรือสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ได้ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว ผู้ส่ังซ้ือตกลงส่ง
ต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตาม
โทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้
ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ส่ังซ้ือได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว  

 

    กรณีผู้สั่งซ้ิอหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
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    (E-mail) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไข
หรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ให้แก้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

 

   3) ผู้สั่งซ้ือสามารถช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือค าส่ังหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่รับค าส่ังซ้ือ
ภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซ้ือเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันที่ที่ส่ังซ้ือและขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่ายในนาม 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็น
เตอร ์บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22

บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

 

    ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ 

 

   4) ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียก
เก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งที่ส่ังซ้ือ  

บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้สั่งซ้ือท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซ้ือขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได้ ณ ส้ินวันท าการซ้ือขายถัดไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจาก
ธนาคารของผู้สั่งซ้ือ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือนั้นและจะส่ง
เช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้ส่ังซ้ือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือ
ดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ 

    
    5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่า 

ซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้ซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบส าเนาค า
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

 

    6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 

    7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

 

    8) บริษัทจัดการจะให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนช าระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวน ด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือค าส่ังหัก
บัญชีธนาคารในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็น



 

กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ : PCASH 

  20 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการให้มีการหักกลบกันได้ 
 

    9) ผู้สั่งซ้ือที่ได้ท าการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจ านวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนและขอคืนค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 

 

    10) การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้น 

 

   ข. การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

    เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับส านักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งค าส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน โดย บลจ.ฟิลลิป” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา
สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็น
เตอร ์บัญชีประเภทกระแสรายวัน 

    - “บัญชีเพื่อกองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน” ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22

บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
 

    ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ 

 

    และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 
    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 
    เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
 
    ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  ซ่ึงบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่

บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันท าการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได้  ณ ส้ินวันท าการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ทั้งนี้ ส าหรับเงื่อนไขและข้อก าหนดอันเกี่ยวกับวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่ก าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 ก) 
5) ถึง 10) 

   ค. การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการหักบัญชี 
    ผู้ถือหน่วยสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจ าตาม

ช่วงเวลาโดยยื่นค าขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
   1) เมื่อผู้ถือหน่วยท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสม่ าเสมอ บัญชีเงิน

ฝากของผู้ถือหน่วยจะถูกหักในจ านวนที่ผู้สั่งซ้ือระบุไว้ในการท ารายการในแต่ละครั้ง และจ านวนเงินที่ถูก
หักดังกล่าว จะถูกโอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

   2) ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยได้ท ารายการส่ังซ้ือ  และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซ้ือ
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หน่วยลงทุนแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้  ส าหรับเงื่อนไขและข้อก าหนดอัน
เกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ  ให้ยึดตามรายละเอียดที่ก าหนดในรายละเอียดโครงการ
กองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10) 

 
   ง. การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet) 
    บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  ที่ส านักงานบริษัท
จัดการส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้ง
ขั้นตอนและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นๆ  ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ 
ส าหรับเงื่อนไขและข้อก าหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่
ก าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 ก) 5) ถึง 10) 

 
   จ. การขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 
    เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข 

ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและก าหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 

 
   ฉ. การขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank) 
    ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซ้ือหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  ภายใต้

เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะก าหนดขึ้นต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะก าหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ
ค่าค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง 

 
    ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังซ้ือ  

หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
เพิ่มเติมวันเวลาวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อ
ประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลงที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
    ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม ช่องทางเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการ

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ที ่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้วซ่ึงบริษทัจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
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น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษทัจดัการ 
(www.phillipasset.co.th) 

 
 6.2.2 ข้อจ ากัดในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
    ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วย

ลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
 6.2.3 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
    บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ ส าหรับดอกเบี้ย และ/ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุน (ถ้าม)ี บริษัทจัดการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์ สินของกองทุน 

 
 6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน:  
  ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 7.1  ชองทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการ  
 ไปรษณีย 
  ผสูนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืหน่วยลงทุน 

  
 7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม: 
     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้ในวันและเวลาท าการที่บริษัทจัดการก าหนดให้ส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่ค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อค านวณราคารับซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ เว้นแต่
บริษัทจัดการจะก าหนด หรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
 
ทั้งนี้ ลายมือช่ือในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซ้ือและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการท า

http://www.phillipasset.co.th/
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ธุรกรรมของผูถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจดัการ และ/หรือเพื่อใชในการตรวจสอบลายมือช่ือของผูถือหน่วยลงทนุที่แสดงมติเมื่อตรวจ
นับมติส าหรับการขอมติใด ๆ จากผูถือหน่วยลงทุน 
 7.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน:  
 - รับซื้อคืนหน่วยลงทนุแบบปกต ิ
 
 7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม: 
  ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่
ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ัง" หรือข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธีการ 
ค านวณ ก าหนดเวลาใน การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ก าหนด เห็นชอบ ส่ังการ และ/หรือ 
ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็น
จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน  โดยต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ได้ในวันและเวลาท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลายมือช่ือในใบค า
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้
เป็นหลักฐานในการซ้ือและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือช่ือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติส าหรับการขอมติใดๆ  
จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการส่ง
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตาม
โทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อมูลที่
ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับ
บริษัทจัดการในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 
(2) หลังจากบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไดรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบส าเนาค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถือหน่วยลงทุนไวเปนหลักฐาน ยกเว้น
ในกรณีที่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนส่งค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 
 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ 
ส้ินวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์
ในการค านวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดามอัตราที่ก าหนดไว้ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบค าส่ังขายเพื่อประกอบในการท ารายการเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ก าหนดมูลค่าขั้นต่ าในการขายคืนหน่วยลงทุน และ
ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับส าหรับการน าส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บส าเนาฉบับส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและผู้ถือ หน่วย
ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารส าคัญ แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือ
มอบอ านาจกระท าการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค าส่ังขายคืน หน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน 
(3) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ในวันท าการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์โดยใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ที่ค านวณได ้ณ ส้ินวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อส้ินวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
วันนั้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ก าหนดไว้และราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
7.4.3.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและ
ก าหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 
7.4.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) 
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและ
ก าหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 
 
7.4.4 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-Bank) 
เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและ
ก าหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่ส านักงานของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการเงื่อนไขอื่นๆ ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน  และบริษัทจัดการยังไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อที่บริษัท
จัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ การยกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 
(2) ยกเว้นกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ ข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซ้ือ
คืน ไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ัง" หรือข้อ "การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจ านวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้มีค าส่ังขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน จะท าการจ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้นเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือโดยน าเงินค่าขายคืนดังกล่างวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์
ไว้หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้  หรือเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี้ไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการ ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น 
(3) การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  จะท าในวันท าการถัดจากวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ านวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (ถ้า
มี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้  ภายใน 5 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น 
(4) กรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาท าการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่ส านักงานของบริษทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันท าการ 
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการ ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.00 น. 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปิดเผยของบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
8.   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 8.1  ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 
 8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และหรือค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(ถ้าม)ี และหรือค่าใช้จ่าย หรือค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง 
 
8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยน 
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามก าหนดเวลาการรับค าส่ังซ้ือขายหน่วย
ลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าส่ังสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง 
และช่ือกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรือเป็นจ านวนเงินมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้าม)ี และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (ถ้าม)ี ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะ
ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่มีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันท าการถัดจากวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  และจะเพิ่ม
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันที่กองทุนปลายทางได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง 
 
(2) การสับเลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการอาจน าเสนอวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ของบริษทัจดัการเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของ
การให้บริการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบที่ส านักงานบริษัทจัดการและส านักงานสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ส าหรับเงื่อนไขและข้อก าหนดอันเกี่ยวกับวิธีขาย
หน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่ก าหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน 
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8.2.2 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(1) กรณีกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการซ้ือขาย 
(2) กรณีกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท าการซ้ือขายที่บริษัทจัดการจะก าหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันท า
การซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันท าการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ   
 
ทั้งนี้ ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน: 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเปน็เงนิและจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน และบริษทัจดัการได้รับมติ
พิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 
บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีไ่ด้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(2) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(3) มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป  และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง 
 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม  (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 
วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันที่มีค าส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ทั้งนี้ หากการผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน 
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบ หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแผลประโยชน์
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ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็
ได ้
(3) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น หากถึงวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันอื่นและมี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องช าระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถือหน่วยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนในวันนั้นๆ ต่อไป 
 
 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง: 
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าส่ังซื้อ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน 
      (ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
      (ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
      (ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
      (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
            1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
            3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
      (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส าคัญ 
(4) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย
พลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค าส่ังซ้ือ
หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านักงานทราบโดยพลัน 



 

กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ : PCASH 

  29 

 

 

 

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 1 (1) (2) (4) เกิน 1 วันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
      (ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส านักงานทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
      (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือ
ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  และแจ้งให้ผู้ที่ได้มี
ค าส่ังซื้อ หรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ัง
ขายคืนหรือค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 
วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือ
ค าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
 

 
14. การจ่ายเงินปันผล: 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล: 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล: 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน: 
ไม่ม ี
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน: 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 
 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม :ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท า
เอกสารต่าง ๆ ของกองทุน เช่น หนังสือช้ีชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศรวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกัน
แล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
การประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เชน่ ขนาดของกองทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็น
ต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม  เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม: 
 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี: 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6420 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ทั้งหมด 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6420 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณ 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี: 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่า
หนี้สินทั้งหมด 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0321 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณ 
 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี: 
รายละเอียด/จ านวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด  เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ค านวณ 
 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย: 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.8239 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม 
2) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายครั้งแรกและการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ซ่ึง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่แนะน ากองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน 
3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ 
ภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้ 
4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุนกับ
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค 
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิต แปล และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรกและทุกรอบปีบัญชี รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชี รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และ
ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางกฎหมายและศาล เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติ
กรรม สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกองทุน 
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิตหนังสือโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือบอกกล่าว ข่าวสาร รายงานและจดหมายต่าง ๆ ถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 
8) ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีซ้ือ
หน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการน าเงินเข้าบัญชีส าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
9) ค่าจัดท า ผลิต และจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือยืนยันการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแบบพิมพ์ที่ใช้ใน
การท ารายงานของกองทุนรวม 
10) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบ
มติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ์ 
11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
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12) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการช าระบัญชีและเลิกกองทุนรวม 
 

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน: 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่ม ี
 
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: มี 
รายละเอียดเพิ่ม : ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: มี 
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
รายละเอียดเพิ่ม :  
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบส าคัญหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ ตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 
 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
ตามที่จ่ายจริง  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
 

15.4. วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม: 
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อค่ าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)  
2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็น
รายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันท าการถัดจากวันสิ้นเดือน  
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3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่ายดังกล่าวจะ
เป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย: 
15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ด าเนินการดังกล่าว
แล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 

15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ
ต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังก ล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัด
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้
ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้
อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการสามารถกระท าดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
ประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้ นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่ าว บริษัทจัดการจะต้อง
ได้รับมติพิเศษ 
 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 

15.5.3 บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้ส านักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 

15.6. หมายเหตุ: 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง: 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ใน
ประเทศ 
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16.2. เงื่อนไขพิเศษ: 
1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(2.1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการ  และ ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนทุกส้ินวันท าการซ้ือขาย หน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
(ก) กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีก าหนดระยะเวลา (interval fund) ที่ก าหนดวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันตั้งแต่หนึ่ง
เดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของวัน
ท าการสุดท้ายของเดือน ภายในวันท าการถัดไป 
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ของวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันท าการถัดไป 
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปดิทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันท าการ
ถัดไป 
 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อส้ินวันท าการที่ค านวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 

(2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันท าการ
ถัดไปก็ได้ 
 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้น และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าว
ไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 
 

(2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่  4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 



 

กองทุนเปิด ฟิลลิป บรหิารเงนิ : PCASH 

  35 

 

 

 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน (3.2) 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์
เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
 

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิด 
 

4. กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการค านวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต่อส านักงานได ้
5. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2. 
(1) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
(2) กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ให้ได้รับยกเว้นตามระยะเวลา
ดังต่อไปนี้ 
(ก) การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.1) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2(2.4) ให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 

ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะด าเนินการด้วยวิธีการใด  ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม  เช่นการประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได ้จัดให้มีข้อมูลด้งกล่าวไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและที่ท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
 

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง: 
1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์  หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(3) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
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(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
 

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป  และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(1) จัดท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ้นภายในวันท าการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุน
นั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน  เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(ค) สาเหตุที่ท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การด าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้ 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น 
การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ นับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ เป็นต้นเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ ให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม  (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้แทน 
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่  หรือมี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นั้นและจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเปน็จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่บริษัท
จัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหนว่ยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท
บริษัทจัดการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงนิใหผู้้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเปน็
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงิน
ชดเชยราคา ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี สาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม ่อาจควบคุมได้ 
 

 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 
17.1. ช่ือบริษัทจัดการ : 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จ ากัด 
17.2. ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
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ช่ือ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
17.3. ช่ือผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 
ไม่ม ี
17.4. ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 
ช่ือ : 
สิทธ ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
17.5. ที่ปรึกษา : 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทุน : 
ช่ือ : 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทุน : 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 
ช่ือ  :    นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ           
      นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ 
     นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ 
    นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ 
    นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
    บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด เลขที่ 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020    
    หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 มิถุนายน 
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 30 มิถุนายน 2551 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ: 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระท าโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงจะ
ด าเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 
 

บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้ส านักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข 
 

19.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษทัจัดการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 

19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกิน
ร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 

19.3  การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ าในการซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจ านวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค าส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ 
และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ  15.5 (1) 
 

19.4  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนด
ในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ าด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ 
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 

19.5  การควบรวมกองทุน 
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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(1) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk 
spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนด หรือจะก าหนดต่อไป 
 

19.6  บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการ
ด าเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ : 
20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ( Soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความ
เป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 

20.2 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมี
ถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
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ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI)กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 

(1)   ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)   ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ 
และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้ง เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี้ 

(1)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรอืเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชี
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3)    ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
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ลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี(1)  ไม่รับค า
ส่ังซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนราย
นั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 
หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้
กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการ
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด)เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.3 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักทรัพย์ 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
(1.1) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
    2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาด ารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผัน 
    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาด ารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซ้ือขาย 
    3. เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
ทั้งนี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเ ลือกบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการด าเนนการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิม
อาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันท าการ 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ( interval 
fund) ซ่ึงมิได้มีช่วงเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ 
เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม: 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  ถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

1. บริษัทจัดการ : 

ช่ือ:บรษิัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  

ที่อยู ่: เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม  

 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

 โทรศัพท์ (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040  
 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทนุรวมบรษิัทจดัการมีสิทธิหน้าที่และความรับผดิชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 
(1) การบริหารกองทุนรวม  
ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหนว่ยลงทุนของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันปดิการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 
ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทนุ
และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเครง่ครัด 
ค) นําเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลักทรัพย์ต่างๆ และซ้ือขายจําหน่าย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมหลักทรัพยท์ี่ลงทนุไว้นั้นตามที่
บริษทัจดัการเห็นสมควรโดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่
ได้รับอนุมัตทิั้งนีโ้ดยคํานึงถึงผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลัก 
ง) ดําเนนิการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุที่รบัซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนจํานวนนั้นแล้วแต่กรณี 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทาํการสุดท้ายของทุกเดือนให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทําการที ่20 ของเดือนถดัไป 
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนและหรือคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการที่กองทนุรวมถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ําเป็นเพื่อรักษาประโยชนข์องผู้ถือ
หน่วยลงทนุ 
ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ 
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ” 
 
(2) การรับและจ่ายเงนิของกองทนุรวม 
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(ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย หรือเงนิตอบแทนอื่นใดจากและให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการจดัการกองทุนรวมตามที่กําหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ส่ังซ้ือ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามอัตราที่กําหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
 
(3) การแต่งตั้งบคุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม 
(ก) จัดให้มีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซ่ึงมีคุณสมบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัตขิองผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวมรวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตาม
เงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี้โดยได้รบัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(ข) แต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนภายใตห้ลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 
(ง) แต่งตั้งผู้ชําระบญัชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทนุรวมตามที่บรษิัทจัดการเห็นสมควร 
 
 (4) การดําเนินการอื่นๆ 
(ก) ออกและจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(ค) จัดให้มีและเกบ็รักษาไว้ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(ง) จัดทํารายงานทุกรอบปบีัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทนุรวมณวันสิ้นปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีม่ีช่ือ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตั้งแต่วันถดัจากวันสิ้นปีบัญชีนัน้ ทั้งนี้ หากบริษัท
จัดการเลือกจดัทําและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏทิินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบีัญชี
ขยายเปน็ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
(จ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือปปีฏิทนิเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดือน
นั้นและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 
เดือนนบัตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
 
ในกรณีที่บรษิัทจัดการเลือกจัดทาํและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปบีัญชีใหบ้ริษทัจัดการได้รบัยกเว้นไม่ต้องจัดทําและส่งรายงาน
ดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรบัรอบปีบัญชีนัน้ 
 
(ฉ) จัดทําหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปบีัญชีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวมณวันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบญัชีนั้น 
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(ช) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลทีไ่ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่า
หน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทนุรวมให้แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ 
(ซ) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทกุ
วันทําการนั้น 
(ฌ) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวันและจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทุกวันทําการ 
(ญ) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดในกรณีทีห่ลักทรัพยห์รือทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่าเกิน
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดโดยมิไดเ้กิดจากการลงทุน หรือไดห้ลักทรพัย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
(ฎ) จัดให้มีการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืตามข้อ 13, 14 และข้อ 16 
(ฏ) ต้องปฏบิัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่ในปจัจบุันและที่
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
(ฐ) ปฏบิัติการอื่นๆเพื่อให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงคข์องโครงการและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ฑ) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพัน หรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมขดัหรือแย้งกบัหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว หากบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษทัจัดการกองทุนรวมไดป้ฏิบตัิให้เปน็ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุน
รวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหมเ่ข้าทําหน้าที่
ต่อไปได้ ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บรษิัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ช่ือ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864  
โทรสาร :  0-2283-1298 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มคีุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ: 
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน ์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเ่ป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไว้ในโครงการ 
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์
ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลบงัคบัใช้คู่สัญญาตกลงกันว่าผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏบิัติงานดังนี้ 
(1) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏบิัติหน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามโครงการที่ไดร้ับอนุมัตหินังสือชวนของกองทนุตลอดจนข้อผูกพันที่ทําไว้กับผูถ้ือ
หน่วยลงทนุและตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยป์ระกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่ในปจัจบุันและทีจ่ะมี
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
(2) ดูแลรับฝากและเกบ็รักษาทรพัย์สินของกองทนุรับเงินต่างๆทีก่องทุนจะพึงได้รบัจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุนเช่นเงนิจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนเงินปันผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพยแ์ละเงินอืน่ใดของกองทุนและนําเข้า
ไว้ในบัญชีเงนิฝากและ / หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ หรือ
ชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงักล่าวทั้งนี้ให้เป็นไปตามคําส่ังของบรษิทัจัดการ 
(4) จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามคําส่ังของบรษิัทจัดการ โดยบริษทัจดัการ
จะแจง้ใหผู้้ดูแลผลประโยชนท์ราบล่วงหน้าตามสมควร 
(5) แจ้งและรายงานให้บริษทัจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และดอกเบี้ยการ
จองซ้ือหลักทรัพย ์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทนุโดยทันทีที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รบัข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย ์
(6) แจ้งและรายงานให้บริษทัจดัการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทีจ่ะต้องปดิโอน หรอืกําลังอยู่ในระหว่างทําการปดิโอน
ในช่ือของกองทุนเพื่อประโยชนใ์นการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงนิปนัผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(7) จัดทํารายงานและบัญชีดังต่อไปนี้และส่งให้แก่บรษิัทจัดการ 
(7.1) รายงานเปน็ลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษทัจดัการเกี่ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงิน
ปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(7.2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ 
(7.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(7.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงนิสดและรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุ 
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทุนทีเ่พิ่มขึน้จากการออกหนว่ยลงทุนใหแ้ก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจาก
การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทนุทีบ่ริษทัจดัการได้คํานวณไว้และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื่อเหน็ว่าถูกต้องแล้ว 
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(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิมูลค่าหน่วยลงทนุราคารบัซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทนุของ
กองทุนและการคํานวณหน่วยลงทุนทีเ่พิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการ
ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจัดการได้คํานวณไว้และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองเมื่อเหน็ว่าถูกต้องแล้ว 
(10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการคาํนวณ
มูลค่าทรัพย์สินตามปกตทิําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรอืกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่นนอกจากที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(11) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษทัจัดการเปน็ผูจ้ัดหาในการจดัทํารายงาน
ทุกรอบปบีัญชีและ / หรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนและส่งใหบ้ริษทัจดัการภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินปบีัญชีหรือวันส้ินรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนั้น 
(12) ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกระทาํการ หรืองดเว้นกระทําการจนกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบิัตหิน้าทีข่องตนตาม
มาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับ
แต่วันที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
(13) สรุปรายงานที่ได้รับจากบรษิัทจัดการในกรณีที่อตัราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอตัราส่วนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทนุหรือไดห้ลกัทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏทิินและส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดไตรมาสนั้น 
(14) ดําเนนิการฟ้องร้องบงัคบัคดใีห้บรษิัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าทีข่องตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง
บังคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทุนให้เรียกรอ้งจากทรัพย์สินของกองทนุ 
(15) ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(16) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการเมื่อยกเลิกโครงการแล้วหน้าทีผู่้ดูแลผลประโยชน์จะส้ินสุดเมื่อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไม่ส้ินสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้าที่ต่างๆ ดังนี ้
(16.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน 
(16.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัตติามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณี
ที่ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนผูดู้แลผลประโยชน์จะรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 
(17) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิัทจดัการในการที่บรษิัทจัดการอาจเลือ่นกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดม้ี
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตจุําเปน็ทําใหไ้ม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้
อย่างสมเหตุสมผล 
(18) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิัทจดัการในการที่บรษิัทจัดการอาจไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคนื
หน่วยลงทนุที่ได้รบัไว้แล้วหรืออาจหยุดรบัคําส่ังขายคืนหน่วยลงทนุได้หากเห็นว่ามีเหตจุําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมเีหตจุําเป็นอืน่ใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าทีดู่แลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมหีน้าที่ดําเนนิการตามที่จําเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่ง
มอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตหิน้าทีใ่นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเปน็ไป
เพื่อประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชน์เอง หรือประโยชนข์องผู้อืน่ เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าทีเ่ปน็ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนนิการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปดิเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบข้อมูลดงักล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีที่การดําเนนิการใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติให้ผูดู้แลผลประโยชน์มี
อํานาจดําเนนิการตามที่จําเป็นเพือ่ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษทัจดัการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1) เมื่อบริษทัจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึง่
ทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
2) ในกรณีที่บริษทัจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษทัจดัการ
อาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขในการจัดการโครงการ หรอืมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมผีลใหบ้รษิัท
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไมส่ามารถที่จะตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศดังกล่าว ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แกผู่้ดูแลผลประโยชน์และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าที่
ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจัดการทราบล่วงหน้าเปน็
ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
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4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบรษิัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเปน็ลายลักษณ์อักษรเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนน์าํข้อมูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทนุรวมไปเปิดเผย หรือ
ใช้ในทางที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรอืก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชนข์าดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทุนรวม บรษิัทจัดการจะดําเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชนจ์ัดการแก้ไขให้ถูกตอ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถดัจาก
วันที่บรษิัทจัดการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษทัจดัการจะแจ้งการแก้ไข
ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันถดัจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิไดแ้ก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนนิการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แล
ผลประโยชน์ตอ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รบัอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังเปน็อย่างอื่น 
 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมผีู้ดูแลผลประโยชนด์ังนัน้ในกรณีทีผู่้ดแูล
ผลประโยชนห์มดหน้าที่ลงตามหวัข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผลประโยชนน์ั้นต้องทําหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของกองทนุต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนถงึการดําเนินการอื่นใดที่
จําเปน็ เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยใหแ้ก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสรจ็ส้ินและผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที่ไดท้ันที เว้นแตบ่ริษทัจดัการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําส่ังเป็นอย่างอื่น 
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาํการอันเป็นการขดัแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทําได้ หากเปน็กรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทัจัดการกองทุนรวมมอีํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได ้
 
สถานที่เก็บรกัษาทรัพย์สินกองทนุรวม : 
ช่ือ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864  
โทรสาร :  0-2283-1298 
และ/หรือ ที่บรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
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3. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ  :    นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ        
  นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ 
   นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ 
  นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย หรือ 
  นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
  บริษทั พีวี ออดิท จํากัด เลขที่ 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020    
  หรือบคุคลอืน่ที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
สิทธิของผู้สอบบญัช ี
ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เปน็ผู้สอบบัญช ี
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รบัรองทั่วไป 
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 
ช่ือ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่: เลขที ่1222 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร : 0-2283-1298 
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิหน้าที่และความรบัผิดชอบ : 
ไม่มี 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน : 
ชื่อ   :  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่  : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ช้ัน 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
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  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 
ชื่อ : เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ :  เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ช้ัน 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศัพท์ 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ช้ัน 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ช้ัน 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 
ชื่อ : ภัทร จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 ช้ัน 6,8-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
  กรุงเทพฯ 10310  
  โทรศัพท์ 0-2305-9000 
ชื่อ :  ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล.  
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ช้ัน 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2659-2815  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 289 อาคารลเิบอร์ตี้สแควร์ ช้ัน 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ช้ัน 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
  10330 
  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาธรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ช้ัน 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ช้ันที่ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 



 

 53 

  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
ชื่อ : ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 622 ช้ัน 11,12,13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ 0-2663-9682 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด 
ที่อยู่ :   383 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
  โทรศัพท์ 0-2861-5508 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
ที่อยู่ :   942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ช้ัน 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0-2660-6677 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :   999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
  โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จ ากัด 
ที่อยู่ :   942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ช้ันที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ 0-2266-6697 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 
ที่อยู่ :  56 อาคารญาดา ช้ันที่ 5 ห้อง 509 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ 0-2238-3988 
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 
 
สิทธิของผู้สนบัสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าทีเ่ปน็ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืตามสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
หน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
 
หน้าที่และความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ 
(1) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงคําส่ังซื้อหน่วยลงทนุและคําส่ังขายคนืหน่วยลงทุน 
(2) ตรวจสอบความถูกต้องเรียบรอ้ยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหน่วยลงทนุ 
(3) รับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุจากผู้สั่งซ้ือและชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบใุน
โครงการ 
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(4) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจดัสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ 
(5) ช้ีแจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่าง
มีนัยสําคัญ 
(6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดและตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน 
 
บริษทัจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนบัสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนในภายหลัง 
โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุก
ครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืของกองทนุ 
โดยผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏบิัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนทีป่ฏบิัตหิน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
 
9. ที่ปรึกษา : 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
ไม่มี 



 

 55 

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : 
 
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
ไม่มี 
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) : 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
 
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทนุ) : 
 
12.คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 
สิทธิหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ : 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 
ไม่มี 
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการ
โอนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
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(1) ผู้โอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีสํ่านักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนหัวข้อ “วิธีขอรับ
หนังสือช้ีชวน ใบคําขอเปิดบัญชีและใบคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน” ก่อนแล้วผู้โอนจึงทําการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้ 
ก. กรณีผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นบคุคลธรรมดา ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 
ข. กรณีผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นนิตบิุคคล ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลซ่ึงรบัรองความถูกต้องโดยเจา้ของบัตร 
ค. กรณีผู้โอนและหรือผู้รับโอนเป็นผูเ้ยาว์ ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบดิาและมารดาพร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของบิดามารดาของผูเ้ยาว์ ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 
ง. กรณีผู้โอนและหรือผู้รบัโอนเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ ให้แนบสําเนาคําส่ังศาลที่สั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้
อนุบาล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้อนุบาล ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 
จ. ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถอื
หน่วยลงทนุ” 
ฉ. หลังจากที่ได้รบัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้โอนแล้ว บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รับเงิน และใบกํากับภาษพีร้อมสําเนาคําขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้โอนไว้เปน็หลักฐาน 
ช. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึ้นหลังจากทีน่ายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทนุของผู้โอนและผู้รับโอน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
แก่ผู้โอนและผู้รบัโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รบัคําขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนตามที่กําหนด 
 
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทนุ : 
 
13.5. สิทธิในการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรอืแก้ไขวิธีการจัดการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี ้บรษิัทจัดการจะ
กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ” 
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนดิ
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 
 
13.6. สิทธิในการได้รบัเงนิคนืเมือ่เลิกโครงการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทนุทีจ่ะได้รบัเงินคนืหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบรษิัทจัดการจะจัดให้การชําระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบใุน
ข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 
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13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน เนื่องจากหน่วยลงทุนของกองทนุเป็นประเภทระบุช่ือผูถ้ือ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่มีสิทธใิน
การขอเปลี่ยนประเภทของหน่วยลงทุน 
 
13.8. อื่นๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงัส่งใช้แก่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่ไดร้ับการแต่งตั้งจากบรษิัทจัดการ
กองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทนุของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนืเงนิทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
กองทุนจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดําเนนิการดังต่อไปนี้เว้นแตจ่ะได้รบัอนุญาตจากบริษทัจดัการให้ดําเนินการเป็น
อย่างอื่น 
14.2.1 สําหรับการเสนอขายครั้งแรก ภายหลังจากที่บรษิัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทนุใหผู้้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อที่สมบูรณ์
และบริษทัจดัการได้รับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 
14.2.2 เมื่อบรษิัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุตามข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และบรษิัทจัดการได้ทํารายการดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนนิการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ ภายใน 5วันทําการนับตัง้แต่วันถัด
จากวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทนุรายการนั้นๆ ซ่ึงบริษทัจดัการจะถือว่ายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุนเปน็ข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
14.2.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ผดิพลาดหรือไมค่รบถ้วยในหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุได ้โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 



 

 58 

14.2.4 หากเป็นกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกช่ือผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือแรกในคําขอเปิดบัญชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รบัเงนิทีไ่ด้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิง
ต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจดัทําใบหนว่ยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรพัย์สนิอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
หากมีการผิดนัดชําระหนี้ หรือมพีฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชําระหนี้
ได้ บริษทัจดัการจะรบัชําระหนีด้ว้ยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกนั เพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลกูหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผดินัดชําระ
หนี้ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษทัจดัการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนยผ์ู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มช่ืีออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
วันที่บรษิัทจัดการได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนยเ์ปน็ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับ
ชําระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บรษิัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับ
ชําระหนี้มารวมคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมและจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มสิีทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี้ตกลงรบัชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบรษิัทจัดการลงทนุ
กําหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในระหว่างที่บรษิัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ บรษิัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินนั้น
ได้และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินบรษิัทจัดการจะจ่ายจากเงนิสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินนั้น 
 
16.1.3 เมื่อมีเงนิได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้บรษิัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สุทธินัน้ภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้
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สุทธิและจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
บริษทัจดัการได้เฉลี่ยเงนิคนืเว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคืนเป็นอย่างอื่น 
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเปน็ศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงนิบริษทัจัดการจะปฏบิัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีที่บริษทัจดัการไม่ได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเปน็ศูนย์ 
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษทัจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระ
หนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนั้น 
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษิัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้มูลค่าของทรัพย์สินประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจําเปน็ในการรับชําระหนี้ 
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บรษิัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
บริษทัจดัการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สินดงักล่าวดังนี้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเปน็
ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได ้
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทัจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและในระหว่างทีบ่ริษทัจดัการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรัพย์สินบรษิัทจัดการจะจ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ บริษทัจดัการจะดําเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้เปน็ผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ไดจ้ากการชําระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว
บริษทัจดัการจะไม่นําตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมารวมในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจนําเงนิได้สุทธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้จน
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ครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บริษทัจดัการอาจนําเงนิได้สุทธิดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บรษิัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎช่ือตามทะเบยีนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนดเท่านั้น 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 
บริษทัจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มเีงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทาง
มรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ ตามที่กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการ
โอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทนุ 
 
18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทนุและข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง : 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บรษิัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนดิ
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่ 
ความในวรรคหนึ่งมใิห้ใชบ้ังคบักับกองทุนรวมดงัต่อไปนี ้
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(1) กองทุนรวมอีทเีอฟทีจ่ัดตั้งขึ้นตามโครงการจดัตั้งกองทุนพันธบตัรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซ่ึงเปน็คนต่างด้าว 
(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
(4) กองทุนรวมดังนี้  ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
(ก) กองทุนรวมปดิที่มขี้อกําหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทนุเพียงครัง้เดียวและได้กําหนดวันส้ินอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนใน
โครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
(ข) กองทุนรวมเปิดที่มขี้อกําหนดในโครงการว่าบริษทัจดัการจะขายหน่วยลงทนุเพียงครั้งเดียว 
(ค) กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทนุในต่างประเทศ 
(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในต่างประเทศทีม่ิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment 
 
19. หลักเกณฑแ์ละวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหต้้องได้รบัมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน หากบรษิัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพนัตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีใ่หด้ําเนินการใดอันเปน็การขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 

19.1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติ ซ่ึงมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 และหลักเกณฑ์ที่ออก 
โดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

19.2 การดําเนนิการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ หากบริษทั 
จัดการกองทุนรวมได้ดําเนนิการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ด้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพนัตามมต ิ

19.3 มตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ดําเนนิการใดอันเปน็การขัดหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสีย 
ไป 

19.4 ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทนุที่กําหนดไว้ในข้อผกูพัน หรือที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่
กําหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย 
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิท่ําด้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(2) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมตเิสียงข้าง 
มากหรือมติพิเศษ ของจํานวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบแล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติ 
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดที่ได้รบัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 

 (1) การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปน็ไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันคู่สัญญา 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษ 
(3) เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทนุอย่างมีนัยสําคัญตาม (2) ให้รวมถึง 

(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเปน็หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอืน่ตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ที่ ทน.19/2554 
(ค) การรับชําระหนี้สินด้วยทรัพย์สินอื่น 
(ง) เรื่องที่ผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ 

   (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยได้รบั 
มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 
 (ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสมมีความจําเป็นหรือสมควร และไม่ 
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเปน็หนงัสือลายมือช่ือ โดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัจดัการ
กองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบรษิัท (ถ้ามี) และบริษทัจดัการกองทุนรวมจะจัดให้มขี้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่
ทําการและบนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
ผูกพันพร้อมทั้งเหตผุลและความจําเปน็ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม 
 
21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ : 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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22. การเลิกกองทุนรวม : 
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเปน็จํานวนดังนี้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย 
กว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษทัประสงคจ์ะเลิกกองทนุรวม 
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด 

  
22.1.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษทัจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บรษิทัจัดการกระทําการหรือ 

งดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 
 

22.1.3 เมื่อได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุน 
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ ทั้งนี ้หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหนว่ย
ลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแล
ผลประโยชน ์เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนิั้น 
 

22.1.4 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจัดการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการ 
จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเปน็
เครื่องมือในการบรหิารจดัการทรพัย์สิน หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานได้ดําเนินการแจ้งใหบ้ริษทัจดัการ หรอื
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งทําการช้ีแจง แสดงเหตุผล ข้อเทจ็จริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีที่ไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจนห์รือทํา
ให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง และสํานักงานส่ังให้บรษิทัจัดการทําการแก้ไข 
หรือดําเนนิการใด ๆ และบริษทัจดัการไม่สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได้ หรือดําเนนิการแล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวม
เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทนุทั่วไปอย่างแทจ้ริง 
 

22.2 การดําเนนิการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 บริษทัจดัการจะดําเนินการดังนี้ 

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
(2)  แจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
รวมทั้งแจ้งเปน็หนงัสือใหผู้้ดูแลผลประโยชน์และสํางานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นที ่
เกิดเหตุการการณ์ตามข้อ 22.1.1 
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่เกิดเหตกุารณ์ 
ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวยรวมเงินเทา่ที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยอัตโนมัต ิ
(4)  ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบนวมได้ตามวรรคหนึง่ (3) ใหผู้้ถือหนว่ย 
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ลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวั่นที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อดําเนนิการชําระค่าขายคนืหน่วย 
ลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวม   
เมื่อได้ดําเนนิการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึง 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการ 
ดําเนินการตาม 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนนิการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

 
22.2.2 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอืน่ทีท่ราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิก 
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ  
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก 
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัจดัการหรือทาง 
หนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มขี้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ 
บริษทัจัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุน(ถ้ามี) เป็นต้น 
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปน็เงนิสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน 
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินทีม่ีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคนืเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวัน 
เลิกกองทุนรวม 
 

23. การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทนุ : 
บริษทัจดัการจะจัดให้มีการชําระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ผู้ชําระบัญชีทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทํา

หน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทัง้ทําการอย่างอื่น
ตามแต่จําเปน็ เพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าทีค่งเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ วันเลิกโครงการ 
 

เมื่อได้ชําระบัญชีเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบยีนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ใหผู้้ชําระบัญชีจดัการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 




