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ค าจ ากดัความ 
 
โครงการ      หมายถงึ  โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
กองทุนรวม/กองทุน     หมายถงึ  กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพือ่การเลี้ยงชีพ  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    หมายถงึ  กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีจดัตัง้และจัดการ 
       โดยบริษัทจัดการ และมวีัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออม 
       ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถอืหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุน      หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ  
หนังสือชี้ชวน      หมายถงึ  หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียด ตามกําหนดโดยประกาศ 
       สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหนงัสือชี้ชวนเสนอขาย 

       หน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
บริษัทจัดการ      หมายถงึ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
ผู้ดูแลผลประโยชน์     หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน)  
นายทะเบยีนหน่วยลงทุน    หมายถงึ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   หมายถงึ  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าที่ขาย 
       หรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
วันทําการ      หมายถงึ  วันเปิดทาํการตามปกติของบริษทัจัดการ  
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน    หมายถงึ  ทุกวันทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ 
       ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดใหเ้ปน็วันทํารายการซื้อขายหน่วย 
       ลงทุน  
วันทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน   หมายถงึ  ทุกวันทําการของบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ 
       ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดใหเ้ปน็วันทํารายการสับเปล่ียน 
       หน่วยลงทุน  
มูลค่าหน่วยลงทุน     หมายถงึ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ําหน่ายได้ 
       แล้วทัง้หมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคาํนวณนั้น  
ราคาขายหนว่ยลงทุน     หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
       (ถ้ามี)  
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน    หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย 
       ลงทุนและค่าใช้จา่ยอื่นๆ (ถา้มี)  
ราคาขายหนว่ยลงทุน     หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย 
       ลงทุนเข้า กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน    หมายถงึ  มูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย 
       ลงทุนออก กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ (ถ้า 
       มี)  
ส่วนลดค่าปรับ     หมายถงึ  ค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการขาย 
       คืนหน่วยลงทุนหรือในกรณีท่ีมีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพือ่การเลี้ยงชีพ : PFIXRMF 
  2 

 

 

 

       ออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ภายใต้การบริหาร 
       ของบริษัทจดัการเองมากกว่าปีละ 3 ครั้งต่อกองทุน และใน 
       กรณีที่เป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อ 
       การเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น  
คณะกรรมการ ก.ล.ต.     หมายถงึ  คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถงึ  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
บริษัทจดทะเบียน     หมายถงึ  บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาต 
       ให้ทําการซื้อขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กลุ่มกิจการ      หมายถงึ  บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา 
       วิชาชีพบัญชกีําหนดเกีย่วกับการจัดทํางบการเงินรวม  
ตลาดหลักทรัพย์     หมายถงึ  ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์     หมายถงึ  ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่ง 
       กําหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ 
       หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์า่ด้วยการกําหนดประเภท 
       หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) 
หลักทรัพย์อ้างองิ     หมายถงึ  หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบรษิัทจดทะเบียน 
       และใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ 
การลดความเส่ียง      หมายถงึ   การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็น 
       คู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
       1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กําไร 
       (speculate) 
       2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง 
       3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของ 
       ทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง 
       4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก   หมายถงึ   ทรัพย์สินดังนี ้
       1.  เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือ 
       ตราสารอื่นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับเงินฝาก  
       2.  สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื่อ 
       การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       3.  สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออม 
       สิน  
ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน     หมายถงึ  ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นได้   
ตราสารภาครฐัไทย     หมายถงึ   ตราสารดงันี ้
       1.  ตั๋วเงินคลัง   
       2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.   
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       3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ 
       กองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 
ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ     หมายถงึ   ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รัฐบาล 
       ต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน 
       ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผู้ 
       ออกหรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถงึตราสารท่ีออกโดยองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น 
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ   หมายถงึ   ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขาย 
       หลักทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้นดงันี ้
       1.  มีการรวบรวมคาํเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจ์าก 
       ผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 
       2.  มีการกาํหนดหลักเกณฑ์หรือจัดใหม้ีระบบ ซึ่งกําหนด 
       เกี่ยวกับวธิีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า  
       โดยผู้ให้บริการไม่อาจใชดุ้ลยพินจิในการจัดการซื้อขายเป็น 
       ประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม 
       หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 
ธปท.        หมายถงึ   ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธพ.        หมายถงึ   ธนาคารพาณิชย ์
บง.        หมายถงึ   บริษัทเงินทุน 
บริษัทย่อย       หมายถงึ   บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทํางบ 
       การเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงินรวมทีม่ีการจัดทาํและ 
       เปิดเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มงีบการเงินรวมให้พิจารณาตาม 
       สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 
บริษัทใหญ ่      หมายถงึ   บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทํางบ 
       การเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงินรวมทีม่ีการจัดทาํและ 
       เปิดเผยลา่สุด  ทั้งนี้ หากไม่มงีบการเงินรวมให้พิจารณาตาม 
       สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 
ผู้มีภาระผูกพัน      หมายถงึ   ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินใน 
       ฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ํา 
       ประกัน แล้วแต่กรณี 
ศูนย์ซื้อขาย derivatives     หมายถงึ   ศูนย์ซื้อขายดงันี ้
       1.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย 
       ว่าดว้ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

       2.  ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจดัตั้งขึ้นและให้บริการไดต้าม 
       กฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากสาํนักงาน 

หน่วย CIS       หมายถงึ   หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี ้ 
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       1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ 
       คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑก์ารจดัการ 
       กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย 
       ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน 
       บุคคล 

       2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
หุ้นกู้ระยะสั้น       หมายถงึ   หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชาํระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันท่ีออกหุ้น 
       กู้ 
B/E        หมายถงึ   ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
Benchmark       หมายถงึ   ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมี 

       การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคล้องกับนโยบายการ 
       ลงทุนของกองทุนนั้น 

CIS operator      หมายถงึ   บุคคลดังนี ้
       1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
       หรือ 
       2.  ผู้ทําหนา้ที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 
concentration limit      หมายถงึ   อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ 
       ที่ลงทุน 
counterparty limit      หมายถงึ   อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 
CRA        หมายถงึ   สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที ่
       ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที่กาํหนดไวเ้ป็นการ 
       เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5  
credit derivatives      หมายถงึ   derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้าน 
        เครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจากคู่สัญญา 
        ฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย 
        คู่สัญญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระผูกพนัท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่ 
        คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตกุารณ์ที่มีผลต่อการชาํระหนี้  

       (credit event) ของทรัพย์สินที่ไดร้ับการประกันความเส่ียง จะ 
       ได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีมสําหรับการมีภาระผูกพัน 
       ดังกล่าว 

credit event       หมายถงึ   เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ 
       ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 
credit rating       หมายถงึ   อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทาํโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมิน 
        ความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสารหรือสัญญา 
currency risk      หมายถงึ   ความเส่ียงดา้น FX 
delta        หมายถงึ   อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือ 
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       สัญญากับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต ่
       กรณ ี
derivatives       หมายถงึ   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
derivatives on organized exchange   หมายถงึ   derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 
discount rate      หมายถงึ   อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทุนที่จะใช้ใน 
       การคาํนวณมูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารนั้น 
DW        หมายถงึ   ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
 FX        หมายถงึ   อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
group limit       หมายถงึ   อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนํา 

       อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมา 
       คํานวณรวมกัน 

guarantor rating      หมายถงึ   อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับ 
        อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกนั 
international scale     หมายถงึ  มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 
       ระหว่างประเทศ 
investment grade      หมายถงึ   credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  
IOSCO       หมายถงึ    International Organization of Securities Commissions 
IPO        หมายถงึ   การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก  
        (Initial Public Offering) 
issue rating       หมายถงึ   อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
issuer rating       หมายถงึ   อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
market price      หมายถงึ   มูลค่าตามราคาตลาด 
MF        หมายถงึ   กองทุนรวม 
national scale      หมายถงึ   มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 
       ภายในประเทศ 
NAV        หมายถงึ  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 
net exposure      หมายถงึ   มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรง 
       หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ 
       ผลตอบแทนโดยอ้างองิอยู่กับทรพัย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมี 
       ความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 
 notional amount      หมายถงึ   มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 
obligation        หมายถงึ   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit  
       derivatives อ้างองิถึง (obligation category & obligation  
       characteristics) 
options       หมายถงึ    สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขาย 
       ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย 
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       ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
OTC derivatives      หมายถงึ    derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  
P/N        หมายถงึ   ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 
portfolio duration      หมายถงึ   อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตาม
มาตรฐานสากล 
product limit      หมายถงึ   อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน 
repo       หมายถงึ   ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase 
agreement) 
retail MF       หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund) 
reverse repo      หมายถงึ   ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase  
       agreement) 
SBL        หมายถงึ   ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืม 
        หลักทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 
securities lending      หมายถงึ   ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย ์ 
single entity limit      หมายถงึ   อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
SIP        หมายถงึ   Specific Investment Products 
TBMA       หมายถงึ   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market  
        Association) 
Underlying       หมายถงึ   สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 
WFE        หมายถงึ    World Federation of Exchanges 
แบบ filing      หมายถงึ   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์
regulated market     หมายถงึ  ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิดการ 
        เจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้ข้อมูล 
        ต่างๆทีเ่กีย่วกับตราสารน้ัน โดยศนูย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้ 
        การกาํกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหนา้ที่กํากับดูแล 
        ด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกับ 
        หลักทรัพย์ 
มติพิเศษ      หมายถงึ   มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี 
        ของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่ม 
        ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วย 
        ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและ 
        สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติเสียงข้างมาก     หมายถงึ  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน 
        หน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่มประชุมและ 
        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมด 
        ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง 
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        ลงคะแนน 
 

โครงการจัดการกองทนุเปดฟลิลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 
ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 
ชื่อบริษทัจัดการ     :    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
ที่อยู่บริษทัจัดการ   :    อาคารวรวัฒน์  ชั้น 22  เลขท่ี 849  ถนนสีลม  
              แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  
                         โทรศัพท์  (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040  
                         www.phillipasset.co.th  
 
1.   ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
 1.1  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)  :   กองทุนเปดิฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ  
 1.2  ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ)   :   Phillip Fixed Income Retirement Mutual Fund 
 1.3  ชื่อย่อ      :   PFIXRMF 
 1.4  ประเภทโครงการ     :   โครงการเปิด 
 1.5  ประเภทการขาย    :   ขายหลายครั้ง 
 1.6  การกาํหนดอายุโครงการ  :   ไม่กําหนด 
 1.7  อายุโครงการ    :   ไม่กําหนด 
 1.8  อายุโครงการถงึวันท่ี (กรณีกาํหนดอายุเป็นชว่งเวลา) :   ไม่กําหนด 
 1.9  เงื่อนไข (อายุโครงการ)   :   ไม่กําหนด 
 1.10 ลักษณะโครงการ     :   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 1.11 ลักษณะการเสนอขาย   :  เสนอขายในไทย 
 
2.   จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย 
:  
 2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ   :  500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
 2.2   เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนโครงการ)    :  ไม่มี 
 2.3  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   :  10.0000 บาท  
 2.4  จํานวนหน่วยลงทุน     :  50  ล้านหน่วย (ห้าสิบล้านหนว่ย) 
 2.5  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก   :  10.0000 บาท  
 2.6  มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งแรก   :  5,000.00 บาท  
 2.7  มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซื้อครั้งถัดไป   :  2,000.00 บาท  
 2.8  มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน   :  ไม่กําหนด  
 2.9  จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน    :  ไม่กําหนด 
 2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา   :  ไม่กําหนด  

http://www.phillipasset.co.th/
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 2.11 จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่าํ   :  ไม่กําหนด 
 2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม   :  ไม่กําหนด 
 
3.   วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะ 
พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ที่จะลงทนุ :  
 3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  
 เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสําหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป โดยกองทุนจะลงทุนในตราสาร
หน้ีและตราสารทางการเงิน ที่มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารการลงทุน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความรู้ในการ
ลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ  
 3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน  :  ตราสารหนี้ 
 3.3  ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  :  กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual  
        Fund: RMF) 
 3.4  ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศ  :  กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 
  และต่างประเทศ      การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ: กําหนด 

         สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ หรือไม่เกินร้อยละ 79  
         ของมูลค่า NAV วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  
         ไม่เกิน 12 ล้านเหรียญ 

 3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :  ไม่มี 
 3.6  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  :  ลงทุน เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน 
 3.7  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย   :  ไม่ลงทุน 
        ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)   
 3.8  กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active  
        management) 
 3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)  : 
 ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government 
Bond Index) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
(2) ต้องคํานวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชี้วัดมีการจัดทําโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(3) มีการกําหนดและเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 
(4) องค์ประกอบของตัวชี้วัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได้ 
(5) มีวิธีการคํานวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมีการเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอ 
 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงตั วชี้วัด 
คําอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
 3.10  ลักษณะการจ่ายผลตบแทนของกองทุน  :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน           
 3.11  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ  : 
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 กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 อย่าง ตั๋วเงินคลัง พัธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( Investment Grade) ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ/หรือ มีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย
อย่าง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน 
(Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
 3.12  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :   
 3.13  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
  3.13.1  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  
  บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  กําหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น   
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  
 1. ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
 1.1  ตราสารหนี้ 
 (1)  พันธบัตร 
 (2)  ตั๋วเงินคลัง 
 (3)  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
 (4)  ตั๋วแลกเงิน 
 (5)  ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 (6)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ 
 (7)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
 (8)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 1.2  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารหกึ่งหน้ีกึ่งทุนเป็นหุ้น 
โดยกองทุนรวมได้รับหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการต้องจําหน่ายหุ้นที่ได้มาภายใน 30 วันนับแต่วันที่กองทุนรวมได้รับหุ้นนั้น โดยใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให้ถือว่า บริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ้นดังกล่าว 
 1.3  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
 2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้ 
 2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
 2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)  
 2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
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สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตามหลัก
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2.4  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหน้ีการค้า ตั๋วแลกเงิน หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 
  2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
  2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 
 ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 
ข้อ 2.1 - 2.3  
 2.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)  
 2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ 
 2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น 
 2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน (investing fund) นั้น 
 3. กรณีที่กองทุนที่ไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน ( invested MF) ต้องไม่ใช่
กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
 (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 (2)  ธนาคารออมสิน  
 (3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 (4)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 (5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
 (6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 (7)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
 (8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 (9)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 (10)  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (9) 
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ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
  1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
 1.2  บริษัทเงินทุน 
 1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 1.4  บริษัทหลักทรัพย์ 
 1.5  บริษัทประกันภัย 
 1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 1.7  กองทนุฟ้ืนฟู 
 1.8  นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
 2.1  ตราสารภาครัฐไทย  
 2.2  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
 2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเปน็ตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
 2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
  2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
  2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
 2.5  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหน้ี หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
  2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating 
ระยะส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
  2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
 2.6  ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
        2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating 
ระยะส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
  2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
 2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
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 3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน  
 4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo  
 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
 4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
 4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
 4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการ การคํานวณตามวิธีการ
ดังนี้  
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo                                           
 4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
 4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
 4.4.2  ในกรณีที่มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียก
ให้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวม
ของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
 4.4.3  ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่า
น้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จํานวนใด
จะต่ํากว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญา ซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty 
risk) แล้วบริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้
 4.5  การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี้ 
 4.5.1  คํานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการคํานวณ 
 4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กับ
คู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้ อ
หรือทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 
 4.6  discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซื้อแล้ว 
 
ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทํา
การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
 1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing 

and Lending) 
 1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
 1.4  ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
 1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
 1.6  บริษัทเงินทุน 
 1.7  บริษัทหลักทรัพย์ 
 1.8  บริษัทประกันชีวิต 
  1.9  กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 
  1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 
 2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 
 3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ 
  3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกัน
ดังนี้  
 3.1.1  เงินสด 
  3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
  3.1.3  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
  3.1.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา ใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วัน
ออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
  3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่าง
หน่ึงดังนี้ 
   3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
   3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
  3.1.6  ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
  3.1.7  หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  
  3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
  3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
 3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการ โดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัท
จัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
 3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันน้ัน
ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ นั้นเอง 
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 3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม 
 3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
  3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
  3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้ 
   3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
   3.5.2.2  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว 
และเป็นตั๋วที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
   3.5.2.3  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังนี้ 
    3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
    3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
 3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
 3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
 4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มี ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
 1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังนี ้
  1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
  1.2  อัตราดอกเบี้ย 
  1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
  1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
  1.5  underlying อื่นตามที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่  derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ 
derivatives เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 
 2.  เงื่อนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
  2.1  กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 
  2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้  
  2.2.1  derivatives on organized exchange 
  2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมาย
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เฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
  2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนี้ดว้ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
 3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจต้องชําระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 
 4.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 
ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงานกําหนด 
 
 5.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
  5.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ  ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายใน
วันทําการถัดไป 
  5.2  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 
  5.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
 6.  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
  บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
  6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่านั้น 
  6.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังนี ้
  6.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาํระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมี
ภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความ
เส่ียงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมี
หน้าที่ชําระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด 
credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์ราย
นั้น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
  6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน
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อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง
ให้กับผู้ขายประกันความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
6.3  ต้องใช้ สัญ ญ ามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญ ญ า
มาตรฐานอื่นตามที่สํานักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้ 
  6.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 
   6.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives 
นั้นอ้างอิงเส่ือมเสียไป 
  6.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
   
  3.13.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
   การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเปน็การทํา
สัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดแูลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  
 1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
  1.1  ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 
  (1)  พันธบัตร 
  (2)  ตั๋วเงินคลัง 
  (3)  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
  (4)  ตั๋วแลกเงิน 
  (5)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (4) ตามที่สํานักงานกาํหนดเพิ่มเติม 
 
 2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 
  2.1  ไม่มีข้อกาํหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนในตราสาร 
  2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออก
ตราสารได้)  
  2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อยา่ง
สม่ําเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายตุิธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจัดทําตามหลัก
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีออกตราสารดังกลา่วเพื่อชาํระหนี้การคา้ ตั๋วแลกเงิน 
หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินดงักล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้ 
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   2.4.1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 
   2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทาํนองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1 
 
  ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทัง้จาํนวนรวมถงึดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดว้ย 
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายตา่งประเทศ 
 ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
 1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 
ข้อ 2.1 - 2.3  
 2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่เป็นดังนี ้
  2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหนว่ยงานต่างประเทศทีก่ํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขาย
ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
  2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO   
 3  ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอยา่งเพียงพอท้ังนี้ ตามรายชื่อ
ประเทศที่สํานักงานกาํหนด 
 4  ในกรณีเป็นการลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเทา่นั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง่) 
  4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน
มากกวา่หรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 
  4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใชว้ิธีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุน (investing fund) นั้น 
  4.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใชว้ิธีคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น 
  4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน (investing fund) นั้น 
 5.  กรณีที่กองทุนท่ีไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ถูกลงทุน (invested MF) 
ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจดัใหม้ีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จําเป็น และ 
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
 
ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทยีบเท่าเงินฝาก  
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 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดงันี้ 
 (1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 (2)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
 (3)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
 (4)  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทาํนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3) 
  
  3.14  อัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 
   อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 
   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหม่เป็นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
(% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  

ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ต่าํกว่า 2 อันดับ
แรก  

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ / ต่างประเทศ ไม่เกิน 10% / ไม่เกิน 15% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน 

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดชาํระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่ว
เป็นบุคคลดงันี ้

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ ์
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออก    และนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชาํระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีม ีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วันนับแต่วันท่ี
ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี้  
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ในระดับ investment grade  
6.3 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.3.1 reverse repo  
6.3.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)  รวมกันไม่เกิน 5% 
1หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale  
2หรือกรณีเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภุมิลาํเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale  
3หรือกรณีเป็นการลงทุนในตา่งประเทศที่คู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภุมิลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน 
อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือการ
เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ 
แล้วแต่อัตราใดจะสูงกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10%  
  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
  
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปี
บัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุ
กองทุนคงเหลือ<6 เดือน ทั้งนี้ 
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1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากที่มีวตัถุประสงค์เพื่อการ
ดําเนินงานของกองทุน และทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

เฉพาะกองทุนที่มีอายุทั้งโครงการ 
>1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทุนได้
ดําเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมีสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าซึ่งจดทะเบยีนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
2.4.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกันไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารดงันี้ (total SIP) 
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อทีต่ัวตราสารและผู้
ออกตราสารท่ีต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)   

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :   
การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเส่ียง 

  
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 
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หมายเหต ุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกีย่วกับ 
product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสาร
หน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสิน
ทางการเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้นี้ ในกรณี
ที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน
ที่ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไปและยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักลา่วมา
รวมกับมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้วยก้ได้โดยข้อมูล
หน้ีสินทางการเงินน้ันจะต้องเป็น
ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป 
และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มี
หน้ีสินทางการเงินตามทีเ่ปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด2ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีทีผู้่
ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filling 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรา
สารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารท่ีออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ใน
ระดับต่ํากวา่ investment grade 
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หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการ
ของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้
มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณี
เป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และ
สหกรณ ์
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 
1-9) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย 
CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือ
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กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออก
หน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน
ดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถว้นดงันี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตัง้ขึ้นใหม่โดยมี
อายุไม่เกิน 2 ปี 
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุ
ในวงกวา้ง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นท่ี บลจ.เดียวกันเปน็
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงนิท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุ
ให้ขาดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บริษัทจัดการต้องดาํเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน3 วนัทําการนับแต่วันท่ีเกิดกรณดีังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
(2)  จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกินกวา่ระยะเวลา 
90 วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนน้ี  
 (3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัตมิคีุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกีย่วกับชื่อ จาํนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้จาํหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี และให้จัดสง่
รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันท่ีเกิดกรณีดังกลา่ว 
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 1(2) บริษัทจัดการต้องจัดทาํรายงานข้อมูล
ตามข้อ 1(1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานกังาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วันทําการนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกล่าว  
 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการตดิต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บรษิัทจัดการตอ้งดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บ
สําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัย์สินท่ีเกินอัตราสว่นการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้  เว้นแตเ่ป็นกรณตีามข้อ 4 ในส่วนน้ี 
(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product 
limit)  สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ตามข้อ 3.14 ส่วนท่ี 3 ในข้อท่ี 1 
(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 2 (3) (ก) ในส่วนน้ี  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และ
จัดส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3  วันทําการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั้น 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดตามข้อ 2 (3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้องทํารายงาน
ข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานกังาน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดงักล่าว 
  
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม  
(1)  กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดมินั้น 
(2)  กรณทีี่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
  
4. ในกรณีท่ีมเีหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในส่วนท่ี 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมคีวามเห็นว่าการดาํเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชนต์่อผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพินจิดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญและต้องส่ง
รายงานเกีย่วกับการดําเนินการของบริษัทจดัการในเรื่องดงักล่าวตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกลา่ว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาํเนินการโดยวธิีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบรษิัทจัดการแทนได้ 
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ส่วนที่ 6 : การด าเนนิการเมื่อการลงทนุไม่เปน็ไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้  
(1)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของ
กองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมใน
การที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลา
เพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว 
บริษัทจัดการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 
4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
 4.1  การแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี
 4.2  ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน : ไม่ม ี
 4.3  รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี 
 
5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
 5.1  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :   

 บริษัทจัดการ 

 ไปรษณีย์ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 5.2  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
  ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันท่ี 10 – 18 มีนาคม 2551  
  - กรณีชําระด้วยการนําเงิรฝากเข้าบัญชี ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2551 ก่อนเวลา 15.30 น. 
  - กรณีชําระด้วยเชค็ หรือ ดราฟต์ ต้องส่งคําส่ังซื้อและชําระเงนิค่าซื้อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ก่อนเวลา 12.00 น. 
บริษัทจัดการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงวัน และเวลาดังกล่าวได้ 
  5.2.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
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   บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนวรุปข้อมูล
สําคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมกับใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้บริการกองทุนให้กับผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการและคู่มือภาษีอากรไว้ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน 
   ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ลงทุน
ควรทราบ ใบส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอใช้บริการกองทุน และคู่มือภาษีอากรได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการใน
เวลาทําการ ทั้งนี้ สําหรับการเปิดบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือ
ภาษีอากรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทําการศึกษาและปฎิบัติตามเงือ่นไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน 
 
  5.2.2 วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
   ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจํานงในการส่ังซื้อหน่วย พร้อมเงินค่าซื้อหน่วยเต็มจํานวนและนําส่งได้ที่บริษัทจัดการผู้สนับสนุนก าร
ขายหรือรับซื้อคืน หรือส่ังซื้อทางโทรสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว 
   วันเวลาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
   ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
   ราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
   ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วย
ลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท  
  5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
   กรณีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
 และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

   กรณีผู้ส่ังซื้อเป็นนิติบุคคล 

   สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณฑ์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี   
  อํานาจ ลงนามของนิติบุคคล 

   ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม 

   หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ    และผู้รับมอบอํานาจ 
   และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรับหรือกําหนดเพิ่มเตมิในอนาคต   
  5.2.4  การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน : 
   ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนตามที่ระบุในคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยสามารถชําระเป็นเงินนําฝากเข้าบัญชี  เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําส่ังหัก
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บัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับการส่ังซื้อเท่านั้น โดยเช็ค ดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่
ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
  -  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภท
กระแสรายวัน 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภท
กระแสรายวัน 

  ทั้งนี้ การชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยชําระด้วยวิธีใดๆ บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
ภายในวันและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
  สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร (ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว) 
สามารถส่งหลักฐานการชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีที่บริษัทจัดการยอมรับไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนได้โดยทางโทรสาร 
  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนันการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บรัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนจะมอบสําเนาคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานยกเว้นการส่ังซื้อทางโทรสาร 
  การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค 
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 
  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จัดสรร และบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยนัการส่ังซื้อ (ถ้ามี) พร้อม
ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
  ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและชําระเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอ
คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ต้องสามารถนําเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับ
จากผู้ส่ังซื้อเข้าบัญชีภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยนําฝากเข้า 
  -  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภท
กระแสรายวัน 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บัญชีประเภท
กระแสรายวัน 

  5.2.5  การจัดสรรหน่วยลงทุน : 
   ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชําระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว 
   ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ ได้รับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่ส่ังซื้อ
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พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จัดสรรให้กับรายใดรายหนึ่งได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  5.2.6  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน : 
   ในกรณีที่การส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือ ในกรณีที่
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการ เนื่องจากจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ประชาชนได้ไม่ถึง 35 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาท โดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน  ทําให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อม ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให่แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคําขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกําหนดเวลานั้นให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนด้วย   
 
6.   การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
 6.1  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

 บริษัทจัดการ  

 ไปรษณีย์ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 6.2  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
  6.2.1  การขายหน่วยลงทุน  

  6.2.1.1  บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
    (1)  ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนและสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุนระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณได้เมื่อสิ้นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคํานวณและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ท้ังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายหลังจากปิดการ
เสนอขายครั้งแรก 4 วันทําการ 
    (2)  ผู้ส่ังซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ํากว่า 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
(สําหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบชัดเจและนําคําขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําส่ังซื้อพร้อมทั้งเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ได้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว ผู้ส่ังซื้อตกลงส่งต้นฉบับ
เอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ
เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้ว บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว  
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กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
    (3)  ผู้ส่ังซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับค่าซื้อคืนที่รับคําส่ังซื้อภายในวัน
เดียวกับวันท่ีส่ังซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
  -  “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภท
กระแสรายวัน 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชี
ประเภทกระแสรายวัน 

  ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมีการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ 
    (4) ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป้นเช็คหรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ
เรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้
ส่ังซื้อทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวรได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขายถัดไปนั้น หาก
เช็คหรือดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฎิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการขายหน่วยลงทุ น
ให้กับผู้ส่ังซื้อนั้นและจะส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้ผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุ่งขึ้นนับจากได้รับเช๋คหรือดราฟต์
นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ 
    (5)  หลังจากที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ ผู้ ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนกิส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
    (6)  ผู้ส่ังซื้อที่ด้ทําการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้วจะเพิกถอนการ
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 
    (7)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ
หน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน 
    (8)  การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายด้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 
    (9)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
    (10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปิดรับคําส่ังซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัท
จัดการเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลาวงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิ์ปิดรับคําส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 
   6.2.1.2  การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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     เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่สามารถติดต่อกับสํานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
พร้อมทั้งเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
     “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” 
     ทั้งนี้ บริษัทอาจะมีการเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ 
     และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ 
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด 
     เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
     ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาวันที่
บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
ทั้งนี้  สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ ยวกับวิธีการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยืดตามรายละเอีดที่กําหนดใน
รายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1.1 (5) ถึง (10)  
   6.2.1.3 การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ําเสมอด้วยวิธีการหักบัญชี 
     ผู้ถือหน่วยสามารถใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นประจํา
ตามช่วงเวลาโดยยื่นคําขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
     (1)  เมื่อผู้ถือหน่วยทํารายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใช้วิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสม่ําเสมอ 
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยจะถูกหักในจํานวนท่ีผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการทํารายการในแตล่ะครั้ง และจํานวนเงินท่ีถูกหักดังกล่าว จะถูก
โอนมายังบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
     (2)  คําส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหน่วยได้ทํารายการส่ังซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่า
ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดากรสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สําหรับเงื่อนไขและข้อกําหนดอันเกี่ยบกับวิธีการขายหน่วย
ลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยึดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1.1 (5) ถืง (10)  
     ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท่ีทําการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขอ
งบรัทจัดการด้วย 
   6.2.1.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของบรัทจัดการ (Internet)  
     บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่ม
ให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าวและจะปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ที่ทําการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ท้ังนี้ สําหรับเงื่อนไขและ
ข้อกําหนดอันเกี่ยวกับวิธีการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยดตามรายละเอียดที่กําหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 
6.2.1.1 (5) ถึง (10)  
   6.2.1.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 
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     เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฎิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ 
   6.2.1.6 การขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank) 
     ผู้ส่ังซื้อนหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซื้อหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ภายใต้
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกําหนดขึ้นต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกําหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดากรจะเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามอัตราที่
กําหนด 
     ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อ 
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เช่น การเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมวันเวลาวิธีการขาย
หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ หรือลดความเส่ียงแก่กองทุนโดยรวม 
บริษัทจัดกสนจะปิดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลงที่ที่ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ ณ สถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
     ทั้งนี้ บรัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ปรับปรุง ช่องว่าง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก รวมถึงบริการใดๆ ท่ี จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อน
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ (www.phillipasset.co.th) 
  6.2.2 ข้อจํากัดในการส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
    ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือของผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรัทจัดการ บรัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
  6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน : 
    บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 
เดือน นับ ตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้ สําหรับดอก เบี้ย และ/  
หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์ สินของกองทุน 
6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 7.1  ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดการ  

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 7.2  รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
 7.3  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

http://www.phillipasset.co.th/
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  - รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
 7.4 รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
  ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่
ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ัง” หรือข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธีการ
คํานวณ การกําหนดเวลาใน การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กําหนด เห็นชอบ ส่ังการ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่างนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้  
  7.4.1  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
    (1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คําส่ังขายคืน
หน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  และสามารถส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทําการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือ
แบบฟอรม์หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอมติใดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดําเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทาง
โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 
   (2)  หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
แล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสําเนาคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) หรือ
เป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกําหนด   
   บ ริษั ท จั ด ก า รจ ะ ดํ า เนิ น ก า รรับ ซื้ อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ที่ ส่ งคํ า ส่ั งข า ย คื น 
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค้าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อส้ินวันทํา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
กําหนดไว้ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
   กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการ
ไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดําเนินการขายคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคําส่ังขายเพื่อประกอบในการทํารายการเพิ่มเติมในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
  7.4.2  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  
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   (1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจํานวนเงินที่ต้องการได้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
“คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ใหม่ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  
   (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสําหรับการนําส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสําเนาฉบับสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการท่ีลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องและผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสําคัญ แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือ
รับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้นต่อบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและ
ชัดเจน  
   (3)  บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ ในวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวทางไปรษณีย์โดยใช้
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้เมื่อส้ินวันทํา
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่กําหนดไว้
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  7.4.3  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
   (1)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  
   เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ 
   (2)  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet)  
   เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว  บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม  โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ  
  7.4.4  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-Bank)  
   เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกําหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วง หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม
ให้บริการ 
   เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
   (1)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่
สามารถชําระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเล่ือน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
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ไว้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคําส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  
   (2)  ยกเว้นกรณีตามข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” และ
ข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคําส่ังซื้อ” หรือ ข้อ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนท้ังหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําส่ังขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
จะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน
ห รือ โด ย นํ า เงิน ค่ า ข า ย คื น ดั งก ล่ า ว เข้ า ฝ าก ใน บั ญ ชี เงิน ฝ า ก ข อ ง ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น  ต าม ที่ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล งทุ น ได้ 
แจ้งความประสงค์ไว้หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดําเนินการหักกลบเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น 
   (3)  บริษัทจัดการจะรับซื้อหน่วยลงทุนจํานวนท้ังหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคําส่ังขายคืนไว้ โดยบริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทําการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเท่านั้นเป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนําเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยนําเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทําการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีนําฝากเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีเงินฝากอยู่นอกเขตสํานัก
หักบัญชีกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
   (4)  การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี  (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์หรือใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให ภายใน 
5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น  
   (5)  กรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานาน 
ติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลวงหน้า  
   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทําการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจง  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศใหผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยบริษัทจัดการ
จะติดประกาศดังกล่าวที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 7.5  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
 7.6  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  
    บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ตามช่วงเวลาที่กําหนด ในกรณีวันที่กําหนดรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําส่ังให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป 
  รายละเอียด : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ ระหว่างเวลาเริ่มทําการถึง 12.00 น. 
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ โดยจะติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผย
ของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 7.7  การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถือหน่วยลงทุน ไมต้องแจ้งลวงหน้า 
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 7.8  รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 
 7.9  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
8.   การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 8.1  ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 8.2  รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
 ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหนึ่ง  (เรียกว่า 
“กองทุนต้นทาง”) ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ีงชีพ (เรียกว่า “กองทุนปลายทาง”) นั้นสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
จากหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการหรือภายในการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
เพื่อมาลงทุนในกองทุนปลายทางภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง
หน่ึงหรือหลายกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายังกองทุน
ปลายทาง ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคําส่ังให้บริษัทจัดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวันและเวลา
ทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการสับเปล่ียนแปลงหน่วยลงทุนชั่วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการ เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิ์ปิดรับคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ
สํานักงานของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน หรือในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปล่ียนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน ยกเว้นบริษัทจัดการจะอนุญาต
ให้เพิกถอนได้ 
  8.2.1   การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุรรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถดําเนินการได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 
   (1)  ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และขอ
สับเปล่ียนเงินลงทุนระหว่างกองทุนด้วยวิธีหักกลบของบริษัทจัดการ 
   (2)  ส่ังซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางตามวิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก” และหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” โดยระบุการชําระเงินด้วยเงินที่ได้จากการขายคืนของ
กองทุนต้นทางไว้ในคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ไม่รวมถึงวิธีการขายหน่วยลงทุนตามหัวข้อ วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจําโดยวิธี
หักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) 
   (3)  เมื่อบริษัทจัดารดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ นายทะเบียนจะออก “หนังสือ
รับรองการโอนหน่วยลงในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ” ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานใน
การขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษใีห้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้นําส่งพร้อม “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกําหนด 
  8.2.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อื่น  
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   ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่ ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น มาลงทุนในกองทุนนี้ สามารถดําเนินการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ตามวิธีการตามหัวข้อ 
“วิธีการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” หรือหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ทั้งนี้ไม่รวมถึงวิธีการขายหน่วยลงทุน
ตามหัวข้อ “วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจําโดยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)” ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (1) ดําเนินการให้บริษัทจัดการอื่นของกองทุนต้นทาง ชําระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
   (2)  ดําเนินการให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง จัดทําและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวใ ห้แก่บริษัท
จัดการด้วยตนเอง 
  8.2.3  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น  
   ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น สามารถดําเนินการด้ตามวิธีการต่อไปน้ี 
   (1)  ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนต้นทาง ตามวิธีการในหัวข้อ “วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และแจ้งความ
ประสงค์ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ชื่อกองทุนปลายทางและบริษัทจัดการอื่นนั้น หรือ
ข้อมูลอื่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทจัดการกําหนดต่อบริษัทจัดการ 
   (2)  เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการ
จัดทําเช็คส่ังจ่ายกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ
อื่นเปิดไว้เพื่อรับเงินคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นดังกล่าว และนายทะเบียนจะออก “หนังสือรับรองการ
โอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ” ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้
สิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้นําส่งพร้อม “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” ต่อกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกําหนด 
   เมื่อผู้ถทอหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนได้ปฎิบัติตามวิธีการข้างต้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ระหว่าง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพน้ีแล้วให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนได้ทําการโอนการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  8.2.4  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตก้ารจัดการของบริษัทจดัการกับกองทุน
รวมอื่นๆ 
   บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมอื่นๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมาย 
และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด 
   ทั้งนี้ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเล้ียงชีพไปยังกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมเพื่อการเ ล้ียงชีพ 
ไม่ถือเป็นการโอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนด 
  8.2.5  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน/โดนย้ายหน่วยลงทุน กรณีเลิกโครงการตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนว่าด้วยเรื่อง การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการเลือก
ระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจากกองทุน หรืออนุญาตให้ทางบริษัทจัดการทําการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
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เล้ียงชีพกองอื่นของบริษัทจัดการ หรือกองทุนรวมเล้ียงชีพของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการมีข้อกําหนดในการเลือกบริษัท
จัดการปลายทาง โดยจะเลือกกองทุนที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคียงกนั โดยบริษัทจัดการจะจดัให้มีเอกสารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทําการแจ้งความจํานงในเรื่องดังกล่าวไว้ในใบคําส่ังซื้อกองทุนรวม 
  8.2.6 ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
   กรณีกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีการสับเปล่ียนหน่ วยลงทุน 
ดังต่อไปนี ้
   8.2.6.1  ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เป็นกองทุนต้นทาง หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวัน
และเวลาทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด 
   8.2.6.2  ราคาขายหน่วยลงทุน กรณีกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง 
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขายหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทําการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด 
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่บริษัทจัดการกําหนดตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนและผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเงินสดจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนยื่นขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง หรือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชําระรวมกับค่าซื้อหน่วยลงทุนกรณีกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง และบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยหรือคา่ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้สมบูรณ์ตามอัตราและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเพื่อวิธีการ และ/หรือวันเวลาทําการสับเปล่ียนลงทุนระหว่างกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อเป็นการอํานวยสะดวกให้ผู้ถือหน่วยในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ/หรือเพื่อเป็นไปตามคําส่ัง
หรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื่นใด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
9.  การช าระคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  
 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัท
จัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
 
10.   การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุน :  
 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงนิคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผูถือหน่วยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ



 

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพือ่การเลี้ยงชีพ : PFIXRMF 
  39 

 

 

 

กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 (1)  บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน์ เห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย  โอนหลัก 
ทรัพย์หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
 (2)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุนใหแกผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองข้อมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอง  
 (3)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชน์ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอง  
 การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุนแกผูถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไม
เกิน 10 วันทําการนับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  
 (1)  ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษทัจัดการและสถานท่ีติดต่อทุก
แห่งของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจงใหผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลัน  
 (2)  แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งแสดงเหตุผลและ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบ หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง  และรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแล
ผลประโยชน์ ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผู้ดูแลผลประโยชนดําเนินการดงั
กลาวแทนก็ได้ 
 (3)  ในระหวางที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน หากถึงวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนวัน
อื่นและมีผูถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะต้องชําระ
เงินคาขายคืนหน่วยลงทุนแกผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหน่วยลงทุนแกผูถือหน่วยลงทุน
ที่ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนั้น ๆ ต่อไป  
 
11.   การไมขายไมรับซื้อคืนม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่ง :  
 1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน 
      (ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
      (ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
      (ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ  
       (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
       (ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
       (ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ท่ีลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
      (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
            1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
            2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
            3. การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
      (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ 
 (5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน 
และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
ส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 
และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานทราบโดยพลัน 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 
1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน 
      (ก) รายงานการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
      (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคํา
ส่ังซื้อ หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหน่วยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผล 
ประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไมถูก 
ตองนั้นตางจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต่หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแตรอยละ  0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแห่งของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนและแจงใหผู้ที่ไดมีคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคํา
ส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวต้อง
ไมเกิน 20 วัน ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได  
 
13.  เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
 
14.  การจ่ายเงินปันผล :  
 14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : -ไม่จ่าย- 
 14.2 หลักเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล : -ไม่จ่าย- 
 14.3 กาํหนดเวลา วิธกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงินปันผลแก้ผูถ้ือหน่วยลงทุน : -ไม่จ่าย- 
 
15.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 15.1  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) 
 รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : ประมาณการค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.4075 
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
โฆษณา  เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทําเอกสาร
ต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศรวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.4075 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ 
อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่
เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ 
 15.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน :  
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  15.2.1  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.856 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
  ในอัตราไมเกินรอยละ 0.856 ต่อปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
  15.2.2  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายปี :   
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
  ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1819 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด
ของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในประเทศ 
  ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0749 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในต่างประเทศ 
  ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  15.2.3  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายป  
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วย มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
  รายละเอียดเพิ่มเติม :   
  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
  15.2.4  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
  ประมาณการค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน  
  ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี   
  15.2.5  คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
  ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย  
  ในอัตราไม่เกินร้อยละ : ไม่มี   
  15.2.6  คาธรรมเนียมอื่น ๆ  : 
   ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย  
  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2626 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
  อื่นๆ ระบุ : 
  (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม 
  (2) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการนําเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากบัญชีซื้อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย คาจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาดการเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาจัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 
0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
  (4) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุก
รอบปีบัญชี ค่าแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจัดทําค่าพิมพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจําปี 
รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือหนัสือบอกกล่าว รายงาน และจดหมายต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง 
  (5) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถือหน่วยลงทุน การขอมติผูถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค 
ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
  (6) คาจัดทํา และค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการทํารายงานของกองทุนรวม 
  (7) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
หรือตราสารต่าง ๆ ภาษีอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น
ใดที่ทําให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้  
  (8) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฏหมาย 
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี
เพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม 
  (9) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน 
  (10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
(ถ้ามี) ท่ีเกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไว้ในทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การจัดหา
ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการท่ัวไป ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ค่าประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทั้งที่เกิดในประเทศไทย 
และต่างประเทศ หรือความเส่ียงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา  Forward, Swap, 
Future และค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กอง ทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น 
  (11) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าที่
ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
หนี้ของกองทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฎิบัติตามคําส่ังหรือกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ประสานงาน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น 
  (12) ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น 
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ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ ( Settlement Advance / 
Contractual Settlement) จากผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ Failed Trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จ่าย
จริง เป็นต้น 
  (13) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม 
  (14) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกบักองทุนรวม เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณี
ยากร สําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการรับจํานองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย 
 15.3  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
  15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
- การรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
หรือเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตรา 200 บาท
ต่อรายการ 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นกา รแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน   

 15.3.4  คาธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไม่มี 
 15.3.5  คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
  ฉบับละ : ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
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  - คาธรรมเนียมในการออกใบสําคัญหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
  - คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหม่ : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
  15.3.6  คาปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : 
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
  15.3.7  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  
  รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
  - คาธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด  
  - ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและ
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียม
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตรา 20 บาทต่อ 1 รายการ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอในวันที่ยื่นคํา
ขอเปล่ียนแปลงข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวในกรณีที่เป็นการขอดําเนินการค รั้งแรกของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือเป็นเหตุผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
  - ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดําเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโดนเงินต่าง
ธนาคาร หรือโอนข้ามเขตสํานักหักบัญชีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
  - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน
เรียบร้อยแล้ว 
 15.4  วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 
  (1) การคํานวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
(ถ้ามี) 
  (2) การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะคํานวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดจากวันส้ินเดือน  
  (3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมในหัวข้ออื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการ
จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงวดเดียวหรือเฉล่ียตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตัดจ่าย
ดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฎิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตราฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน 
 15.5  การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
  15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
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  15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บริษัทจัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดย
อย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
   (2) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 
ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
   (ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มิให้นํามาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 
  15.5.3 บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 
(2) ให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 15.6  หมายเหตุ : - 
 
16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนหลักเกณฑและวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอง :  
 16.1  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ในประเทศ 
 16.2  เงื่อนไขพิเศษ: 
 (1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
     การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการที่สอดคลอง
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
เปล่ียนแปลงหลักการ หรือวิธีการคํานวณโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ   
 (2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หน่วย ลงทุนของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี  
  (2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  
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  (2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกส้ินวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใหบรษิัทจัดการกองทุนรวมใชมูลคาหน่วยลงทุนของส้ินวันทําการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
  (2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวัน
ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนลาสุด ดังนี้  
   (ก) กรณีกองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (Interval Fund) ท่ีกําหนดวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนแต
ละครั้งหางกันตั้งแตหนึ่งเดือนขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วย  ลงทุนของวันทําการสุดทายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป 
   (ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนลาสุดภายในวันทําการถัดไป  
   มูลคาหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้น
วันทําการท่ีคํานวณนั้น  
 
  มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ตอง
ไดรับการรับรองโดยผดููแลผลประโยชน 
  การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในชอ่งทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ 
หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบและปดประกาศไว้ในท่ีเปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและจัดใหมีประกาศดังกลาวไว้ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหง ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน (ถามี)   
  ในกรณีที่การประกาศดังกล่าวไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหน่วยลงทุนที่จัดขึ้น โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได  
  ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 (3) การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปดบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  
  (3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  
  (3.2)  คํานวณมูลคาหน่วยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สําหรับมูลคาหน่วยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้นส่วนมูลคาหน่วยลงทุนเพื่อ
ใชในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
  (3.3)  ประกาศมูลคาหน่วยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม 
ตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2)  
  (3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
แตจะใชผลลัพธเ์ปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
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  ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเข้าเป็น
ทรัพยสินของกองทุนรวมเปด  
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทําการถัดไป 
  เงื่อนไขพิเศษ :  
  สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้ อ 16.1 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายได้แก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมประกาศ กําหนด  ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 16.3  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
 บริษัทจัดการจะดําเนินการด้วยวธิีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์  เป็นต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได้ จัดให้มขี้อมูลดงักล่าวไว้ ณ สํานักงานของบรษิัทจดัการและทีท่ําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง  
 16.4  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหน่วยลงทุนไมถูกตอง 
  1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค์หรือต่างจากราคา 
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปแตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงราย
งานใหผู้ดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดใหมี
สําเนารายงานดังกลาวไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงาน 
ดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(2)  ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(3)     สาเหตุที่ทําใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(4)  มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแตในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศ
ไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไม่ถูกต้อง  

 ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหน่วยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องตอการ
คํานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหน่วยลงทุนให
ถูกต้องนับแตวันท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องดวย 
 2.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต
รอยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม
ถูกตองจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอง  
  (1)   จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันท่ีพบ 
วาราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และสงรายงานดังกลาวใหผู้ดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภาย ในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะมีรายการ อยางน้อยดังตอไปน้ี  
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(ก)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง  
(ข)   ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
(ค)   สาเหตุที่ทําใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมี

สําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
  (2)   แกไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถูกตองให้เปนราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
  (3)   ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในช่องทางใด ๆที่
เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองขอมูลในรายงานดังกล่าว  
  (4)  ชดเชยราคาใหแลวเสร็จ และแจในช่องทางใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ หรือ 
การประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ใหผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในชวงระยะเวลา
ที่ราคาหน่วยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
  (5)   จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิใหราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้งสําเนา
รายงานการแกไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทํา
การ นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา เว้นแตในกรณีที่
ราคาหน่วยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 
 3.   ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี  
  (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ํากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
   (ก)  กรณีที่เปนการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซื้อหน่วยลงทุนเปนจํานวน 
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอง หากปรากฏวา ผูซื้อหน่วยลงทุน ไมมี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูนอยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง             
เปนจํานวนเท่ากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู่ แลวแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวนแตการที่ราคาหน่วยลงทุนไม
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปจจยัภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูดูแลผลประโยชนรับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว  
   (ข)  กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผขูายคืนหน่วยลงทุนเป
นจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจายเงินของกองทุนเปด เป็น
จํานวนเทากับสวนตางของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แตหากปรากฏว่าผูขายคืนหน่วยลงทุนไมมีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
  (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังนี้  
   (ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผูซื้อหน่วยลงทุนเป็นจํานวน
ซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
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เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแก่ผูซื้อหน่วยลงทุน 
   (ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหน่วยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตองหากปรากฏวาผูขายคืน 
หน่วยลงทุนไมมีหน่วยลงทุนเหลืออยู หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเท่ากับสวนต่างของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัท
จัดการเองเป็นจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู่แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปิด เว้นแตการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกต้องและผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว    
   ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินใหแกผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเปนผูถือหน่วยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแกไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชย
ราคาใหแกผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทน
กองทุนเปิดก็ได  
 4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 17.1 ชื่อบริษัทจัดการ : 
 ชื่อ  :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  
 17.2 . ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
 ชื่อ  :  ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  
 17.3 . ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน): 
 -ไม่มี- 
 17.4 . ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)  : 
 -ไม่มี- 
 17.5 . ที่ปรึกษา  : 
  17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 
  17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี 
 17.6 ผู้สอบบัญชี : 
 ชื่อ  :   นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือ           
   นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ 
   นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ 
   นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
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 นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) : 
 ที่อยู่  : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  
   100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
 โทรศัพท์ : 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020   
 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 17.7 การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 
 -ไม่มี- 
 
18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปของกองทุนรวม :  
 18.1 วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 เดือน มีนาคม 
 18.2 วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 
 18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ดําเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 
 
บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สํานักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 
 19.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนก็ได้ ท้ังนี้ สํานักงานอาจกําหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบ
ก็ได ้
  (1) การเปล่ียนแปลงข้อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  (2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทําให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
  (3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน 
  (4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 
  (5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ผลตอบแทนและความ
เส่ียงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
 19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวน
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ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
 19.3  การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี ้
  (ก) การลดมูลค่าขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุน 
  (ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  (ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
  (ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนข อง
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 
  (2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
  (3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
  (4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน 
  (5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ  15.5 (1) 
 
 19.4  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามที่กําหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ําด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
  (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้อง ได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษ ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
  (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
 19.5  การควบรวมกองทุน 
กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) การควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน 
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
  (2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
ดังกล่าว 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกําหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกําหนด หรือจะกําหนดต่อไป 
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 19.6  บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้ง
การดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน และหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 
129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20.  ข้อก าหนดอื่น  ๆ :  
 20.1  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น  
( Soft commission) 
  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
  (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 
  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
  
20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 
  (1)  รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีทุกงวด 6 เดือน ตามรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวมหรือ
ปีปฎิทิน 
  (2)  รายงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปฏิทิน ภายใน 60 วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือน หรือดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  (3)  รายงานประจําปีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ิน
ปีบัญชีนั้น หรือดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
20.3 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออก
กฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
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Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมี
ไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือมีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ 
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปโดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดําเนินการหักเงนิ ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบักองทุนรวม
ที่เป็น NPFFI 
  (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ หรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุน
ต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้ง เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
  (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่าง 
ประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มี
อยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
  (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
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เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นหนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง 
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว 
  (3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี 
 (1) ไม่รับคําส่ังซื้อ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 (3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 
 (4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเล่ียง
มิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้
กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กําหนด)เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 
    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 
    2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผัน 
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    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 
    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 
    3. เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ 
ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้
กองทุนเสียหาย ท้ังนี้ ในช่วงที่มีการดําเนนการเพื่อเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะ ไม่
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ 
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ( interval 
fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นน้ันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสําหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกล่าว หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็นส่วน
หน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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ส่วนที ่2  ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัทจัดการ 
 

1.  บริษัทจัดการ  
ชื่อ :  บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
ที่อยู ่ :  บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุรวม ฟิลลิป จ ากัด 
    เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
    โทรศัพท์  (662) 635-3033 โทรสาร (662) 635-3040 
    www.phillipasset.co.th 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ :  
 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการ ดังต่อไปน้ี  
 (1)   การบริหารกองทุนรวม  
  ก)   ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการ เป็ นกองทุนรวมต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหนวยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 
  ข)   จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัด การ
และผูถือหนวยลงทุนและตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด 
  ค)   น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จ าหนาย ส่ังโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
หลักทรัพย ที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอก าหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค
และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ  ทั้งนี้โดยค านึงถึงผลประโยชนของผูถ้ือหนวยลงทุนเปนหลัก  
  ง)   ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
  จ)   ด าเนินการเพิ่มจ านวนหนวยลงทุนท่ีขายไดแลว หรือยกเลิกจ านวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันท าการถัด จาก
วันท าการซื้อขายหนวยลงทุนจ านวนนั้น แลวแตกรณี  
  ฉ)   แจงการแกไขเพิ่มเติม จ านวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันท าการสุดท้าย
ของทุกเดือนใหแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายในวันท าการท่ี 20 ของเดือนถัดไป  
  ช)  สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนและหรือค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  
  ซ)  เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถือหุน หรือหลักทรัพยอยูเทาที่จ าเปน เพื่อรักษา
ประโยชนของ ผูถือหนวยลงทุน  
  ฌ)  เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. การขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 (2)  การรับและจายเงินของกองทุนรวม  
  ก)  จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผู้ถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวมใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ตามที่ก าหนดไวในข้อ “ข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและคาใชจายที่เรยีก
เก็บจากผูส่ังซื้อหรือผู้ถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
  ข)  ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ “ข้อ 15 
ค่าธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผู้ถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
  (3)  การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม  
  ก)  จัดใหมีผู้ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
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คุณสมบัติของผดููแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกอง ทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประ
โยชนอื่นแทน ตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน  ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
กอน  
  ข)  แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงือ่นไข  และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
  ค)  จัดใหมีผู้สอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
  ง)  แตงตั้งผูช าระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรม การ 
ก.ล.ต. กอน  
  จ)  แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
  ฉ)  แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย 
โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีต้องค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนนั้น  
  ช)  แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และด าเนินคดี รวมทั้งด าเนินการใดๆ เพื่อการรับช าระหนี้เพื่อปกป้อง
สิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม 

  (4)   การด าเนินการอื่นๆ  
   ก)   ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผู้

ถือหนวยลงทุน  
   ข)   จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไว้กับผูดูแลผลประโยชน  
   ค)   จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
   ง)   จัดท ารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงรายงานดังกล่าว ให

แกผูถือหนวย  ลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตั้งแตวันถัดจาก
วันส้ินปบัญชีนั้น  ทั้งนี้หากบริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี 

   จ)   จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิด ของ
รอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และสงรายงานดงักลาวใหผู้ถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยใูนสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาวหรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ  

   ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดท า  และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่
ต้องจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับรอบปีบัญชีนั้น 

   ฉ)  จัดท าหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น  

   ช)  แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไว้แลว  ยกเวนการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียน และการแก้ไข
เพิ่มเติมจ านวนและมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ใหแกส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วันท าการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 

   ซ)  จัดท ารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสง ให้ผู
ดูแลผลประโยชนทุกวันท าการน้ัน  
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   ฌ)   จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผู้ดูแลผลประโยชนทุกวันท าการ  
   ญ)  จัดท ารายงานตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของ

กองทุนรวมมี    มูลคาเกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพย
หรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม  

   ฎ)  จัดใหมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 5, 6 และ 
7 

   ฏ)  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

   ฐ)  ปฏิบัติการอื่นๆเพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
   ฑ)  ยกเลิกกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

   
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฎิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือ
โครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพัน
หรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าท า
หน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 
2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ชื่อ  :  ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู่  :  เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทร. 0-2724-5296 
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
 (1)  ไดรับคาตอบแทนจากการท าหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่ก าหนดไวในโครงการ  
 (2)   บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ หนังสือชี้ชวนของกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด และตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังที่อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
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(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด าเนินงานของ
กองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่าย หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงิน
อื่นใดของกองทุน และน าเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้ง
ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 

(3) ดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของลูกค้าอื่น ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยเด็ดขาด 

(4) ด าเนินการเพื่อขอแปลงสภาพจ าหน่ายจ่ายโอน  แลกเปล่ียนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนตาม  ค าส่ังของ
บริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว 

(5) ดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  รวมทั้งจัดท าบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(6) รับรองความถูกต้องในการค านวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้แล้ว เมื่อเห็น
ว่าค านวณถูกต้องแล้ว 

(7) จ่ายเงินปันผลของกองทุนเป็นยอดรวม ตามค าส่ังของบริษัทจัดการ  
(8) รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับเพื่อเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้โดยเฉพาะตามค าส่ังของบริษัทจัดการ    
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือในการด าเนินการตามค าส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและ

จ าหน่ายหลักทรัพย์  ดอกเบี้ย  หรือเงินอื่นใด  รวมถึงการแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้อง
ปิดโอนหรือก าลังอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับดอกเบี้ย และอื่นๆ 

(10)  จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามค าส่ังของบริษัทจัดการ  
(11) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว  จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนและจัดท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
ท าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(12) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน  หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนได้ 

(13) จัดท ารายงานต่อไปน้ีและส่งให้บริษัทจัดการ 
 (13.1)  รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันและค านวณ

ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี) 
 (13.2)  รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์  
 (13.3)  รายงานรายละเอียดแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
 (13.4)  ผลในการด าเนินการตามค าส่ังของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่ายหลักทรัพย์   การรับเงินปันผล

และดอกเบี้ย และอื่นๆ 
 (13.5)  จัดท าบัญชีและรับองความถูกต้องของทรัพย์ของกองทุนที่รับฝากไว้ 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม  ในกรณีที่การ  

ก าหนดมูลค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะค านวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สิน
อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  
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(15) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานประจ าปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหก
เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการช าระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(17) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในกรณีท่ีผู้ช าระบัญชีงดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

(18) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(19) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงการลงรายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอ
แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น 
 (2)   ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฎิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา
ได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 (3)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวง และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลยสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าว
ให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  
 (4)   ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึง่หน่ึงของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 (5)   ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยงข้องกับกองทุนไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าม่น้อยกว่า 15 วัน  
 (6)  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้ง
การแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแล
ผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น 
 ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแตง่ตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
(1)  ชื่อ : ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  
 ที่อยู่  : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2724-5296 โทรสาร 0-2724-5277 
(2)  ชื่อ  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   
     10110 
   โทรศัพท์ 0-2329-1200-1  
และ/หรือ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรัษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ 
 
3.  ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ   : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
ที่อยู่   :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที ่100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
     เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
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โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
                      
ชื่อ  :  นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู ่  :  บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
      เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท ์ :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ   :  นางสาวชมพูนุช แซ่แต้ 
ที่อยู่    :  บริษัท  พีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า 
     แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ  : นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ที่อยู ่  :  บริษัทพีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
     เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ  :  นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 
ที่อยู ่  :  บริษัทพีวี ออดิท จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง  
     เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์  :  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้สอบบัญชี 
 ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ รับรอง
ทั่วไป 
 
4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ  :   ธนาคาร กรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ :   ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ 
  เลขที่ 1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

           โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864 โทรสาร 0-2283-1298 
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 5.   ผู้จัดจ าหน่าย  : ไม่มี 
ชื่อ  :    

ที่อยู ่ : 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :      

5.   
 6.  ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ   :  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล. 
ที่อยู่  : เลขที่ 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ตอ่ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 
ชื่อ : เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บล. 
ที่อยู ่ :  เลขที่ 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

   โทรศัพท ์0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่อยู ่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2627-3100 ตอ่ 1388 
ชื่อ : ภัทร จ ากัด (มหาชน) บล. 
ทีอ่ยู่ : เลขที่ 252/6 ชั้น 6,8-11 อาคารส านักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
  กรุงเทพฯ 10310  
  โทรศัพท์ 0-2305-9000 
ชื่อ :  ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) บล.  
ที่อยู ่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2659-2815  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
ชื่อ : บริษัทหลักทรพัย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั  
ที่อยู ่ : เลขที่ 289 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท ์0-2638-5000, 0-2287-6000 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
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ที่อยู ่ : เลขที่ 98 อาคารสาธรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
ชื่อ : ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : เลขที่ 622 ชั้น 11,12,13 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท์ 0-2663-9682 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จ ากัด 
ที่อยู่ :   383 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 
  โทรศัพท์ 0-2861-5508 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
ทีอ่ยู่ :   942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0-2660-6677 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :   999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
  โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จ ากัด 
ที่อยู่ :   942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท ์0-2266-6697 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ากัด 
ที่อยู่ :  56 อาคารญาดา ชั้นที่ 5 ห้อง 509 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ 0-2238-3988 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ :   999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
   10330 
  โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 (1)  ไดรับคาธรรมเนียมส าหรับการท าหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 (2)  บอกเลิกการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอก าหนด และเงื่อนไขที่ก าหนดไวในสัญญาแตงตั้ง  
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 (1)  แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ค าขอเปดบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงค าส่ังซื้อหนวยลงทุนและค าส่ังขายคืน 
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หนวยลงทุน  
 (2)   ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและครบถวนของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหนวยลงทุน  
 (3)   รับช าระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อและช าระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนใหแกผู้ถือหนวยลงทุนท้ังนี้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการ  
 (4)   คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผู้ส่ังซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ  
 (5)   ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 (6)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่ ระบุ
ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกลาว อาจ
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อท าหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรบั
ซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติหนาทีอ่ยูก่อนแลว  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
ชื่อ  : 
ที่อยู่  : 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)  : ไม่มี 
ชื่อ  : 
ที่อยู่  : 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  :  
 
9.  ที่ปรึกษา : ไม่มี 
 9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน :  
 ชื่อ  : 
 ที่อยู่  : 
 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  :   
 9.2 ท่ีปรึกษากองทุน : 
 ไม่มี 
 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  :   
 หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน)  : 
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10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี 
 
11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 ชื่อ  : 
 ที่อยู่  : 
 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  :   
 หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) 
 
12. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 
 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ  : 
 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 
 13.1  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในข้อ 7 “การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน” 
 13.2  สิทธิในการรับเงินปันผล : 
  ไม่มี 
 13.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนดว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนี้จะน าไป
จ าหน่ายจ่าย โอน จ าน าหรือน าไปเป็นประกันมิได้ 
 13.4   ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
  ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนทุกๆ กรณี 
 13.5  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุน หรือแก้ไขวธิีการจดัการ 
  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะกระท าตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
 13.6  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้การช าระบัญชีตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบุในข้อ 23 “การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 
 13.7  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : 
 1.  สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงในกองทนุรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
     สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
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  (1)  กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
  (2)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
  (3)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข ส าหรับ
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูง 
อายุ ทุพพลภาพ หรือตาม ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  (4)  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 93) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
 2.  สิทธิในการโอนการลงทุนในหน่วยลงทนุไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองอื่น 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น โดยต้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง หรือหลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันท าการ  
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่โอนได้รับค าส่ังโอนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือ
หน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ ทั้งนี้ การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบ
ให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
13.8  อื่นๆ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  
 การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย 
 
14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : 
 14.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : 
  - หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
  - ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
 
 14.2  เงื่อนไขในการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

   (1)  ส าหรับการเสนอขายครั้งแรก  
   ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามค าส่ังซื้อที่สมบูรณ์และบริษัท
จัดการได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันนับตั้งตาวันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 
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  (2)  เมื่อบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการได้ท ารายการ
ดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 
5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันถัดจากวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนั้นๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะถือว่า ยอดคงเหลือของ
หน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน และตามข้อมูลในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุจัดท าและน าส่งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  (3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนในหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุน มิฉะน้ัน บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถทอหน่วย
ลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15.   การก าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปนัผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
 ไม่มี 
 
16.   วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
 หากมีการผิดนัดช าระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ ดังนี้ 
 16.1   กรณีที่บริษทัจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศูนย์ 
  16.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิทีไ่ด้จากการรับช าระหนี้ 
  13.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สินดังกล่าว และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช าระหนี้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หน้ีในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ตกลงรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารองรายได้ หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 
  16.1.3  เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉล่ีย
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันถัด
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จากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืน
เป็นอย่างอื่น 
  16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 16.2  กรณีที่บริษทัจัดการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเปน็ศูนย์ 
  16.2.1 ก่อนการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ   
 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการ
รับช าระหนี ้
  16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี้ บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด  โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้ 
   (1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 
   (2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนใน หรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่างที่บริษัท
จัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 
  ในกรณีทีม่ีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 16.3   ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้  
 บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่า ผู้ออก
ตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นท่ีได้จากการช าระ
หนี้ก็ได้  ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่น าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมารวมในการค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

  
 เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

  ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้  ท้ังนี้ หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับช าระหน้ีจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจน า
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 

  การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อ
ตามทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด เท่านั้น 
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17.   การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: 
 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงิน
หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุน
หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
แล้ว 
  
 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดังนี ้
  (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท า
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการ
โอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
  (ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดังนี ้
   1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
    2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
   3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน 
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง 
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถือ
อยู่ 
 
ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
 (1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลาง
สมาชิก Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
 (2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว 
 (3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
 (4) กองทุนรวมดังนี้  ท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
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  (ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อก าหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้ก าหนดวันส้ินอายุ
โครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการขยายอายุโครงการ 
  (ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อก าหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
  (ค) กองทุนรวมส าหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
 (5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในต่างประเทศที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือ
ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
  (ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
  (ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
  (ค) โครงการ Asia Region Funds Passport  
 (6) กองทุนรวมที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
 
19.   หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถืหน่วยลงทุน : 
 19.1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติ ซึ่งมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 และหลักเกณฑ์ที่
ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
 19.2 การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 
 19.3 มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น
เสียไป 
 19.4 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 /2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามที่ก าหนดในประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ าด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
  (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษ ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
  (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
20.   วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญที่เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันคู่สัญญา 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรือ่งที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติพิเศษ 
(3) เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญตาม (2) ให้รวมถึง 
 (ก) ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพือ่การเลี้ยงชีพ : PFIXRMF 
  73 

 

 

 

 (ข) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทน.19/2554 
 (ค) การรับช าระหนี้สินด้วยทรัพย์สินอื่น 
 (ง) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปน้ี ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
    (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 
    (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันน้ันเหมาะสมมีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนังสือลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกอง 
ทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่
ท าการและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 
 
21.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
 21.1  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 
 21.2  รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
22. การเลิกกองทุนรวม  : 
 22.1  เงื่อนไขในการเลิกกองทุน  : 
  22.1.1  หากปรากฎว่ากองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด 
  22.1.2  เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ
หรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฎิบัติตามหน้าที่ของตน  
  22.2.3  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของดครงการจัดการกองทุนรวม 
  22.1.4  เมื่อได้รับความเห็นชอบ ตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฎว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยะละ 55 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไป
ยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
  22.1.5  ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสับว่าอาจมีการ
ตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการหรือ
บุคคลทีเ่กี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิศูจน์หรือ
ท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และส านักงานส่ังให้บริษัทจัดการท า
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การแก้ไข หรือด าเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานส่ังได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท า
ให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง 
  22.1.6  กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุให้เลิกโครงการจัดการ 
   ก.  มีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดในวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด  
   ข.  มีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน 
 22.2  การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม  :  
  22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
   บริษัทจัดการจะด าเนินการดังนี้ 
   (1) ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
   (2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส างานทราบด้วย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการการณ์ตามข้อ 
22.1.1 
   (3) จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวยรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
   (4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบนวมได้ตามวรรคหนึ่ง (3) ให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่า
เป็นการเลิกกองทุนรวม   
 
เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึง 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม 22.2.1 
(3) บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวม 
 
  22.2.2 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
   (1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ  
   (2) ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน(ถ้ามี) เป็นต้น 
   (3) จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
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23.   การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ 
  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี  โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อ

ท าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งท าอย่างอื่น
ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสรจ็ส้ิน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 ส าหรับค่าใช้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ช าระ
บัญชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 




