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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

∞ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุนผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียง
ชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

∞ ในกรณทีี่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

∞ ในกรณีที่กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําส่ังไว้ 

∞ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเ้ป็นข้อมูลเพื่อใชอ้้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจ
ก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

∞ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน 

∞ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและ
จะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลามิฉะน้ันจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร  

 
 
 

 

กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
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 ชื่อ    กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพ    
     PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND : PMIXRMF 

 

ประเภทโครงการ   กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  
 

ลักษณะพิเศษ กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
(Specific Fund) 

 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดย
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งทุน 
รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ 
ทั้งนี้  สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการตามความ
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/
หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่มีความมั่นคงและมีพื้นฐานดี 
โดยเน้นความมั่นคงของผู้ออกตราสารเป็นหลัก 
และกองทุนอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนด 
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เส่ียงเกี่ ยวกับอัตราแลกเป ล่ียน (Hedging) ตามหลักเกณ ฑ์ ที่ สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

 จำนวนเงนิทุนโครงการ   1,000 ล้านบาท  
 

อายุโครงการ  ไม่กำหนด 
 

วันที่ได้รับอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนรวม  วันท่ี  28  สิงหาคม  2551 
 

วันที่จดทะเบียนกองทนุ   วันท่ี 11  พฤศจิกายน  2551 
 

ความเสี่ยงระดับ  6 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุน 
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 ค่าเฉล่ียระหวา่งดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) และผลตอบแทน
รวมของดัชนีพันธบัตรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index)  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ทีม่ีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงันี้ 

(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
(2) ต้องคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชีว้ัดมีการจัดทำโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(3) มีการกำหนดและเปิดเผยใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 
(4) องค์ประกอบของตวัชีว้ัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได ้
(5) มีวิธกีารคำนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมกีารเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบาย
เกี่ยวกับการเปล่ียนตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วัดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563 
*สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phillipasset.co.th 
 

 

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : 
 กรณีกองทุนรวมตราสารทุน : หมายถึง ความเส่ียงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณา
ได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : 
 
 ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน : ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวมในการพิจารณาวา่จะป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

 
 
 

≤ 5% 5 – 10 % 10 – 15 % 15 – 25 % > 25 % 

≤ 10% 10 % – 20 % 20 % – 50 % 50 % – 80 % > 80 % 

ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ตามดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

ต่ำ 

ความผันผวนของผลการ 
ดำเนินงาน (SD) 

สูง 

ต่ำ สูง 

การกระจุกตัวลงทุนใน 
ผู้ออกตราสารรวม 

การป้องกัน 
ความเสี่ยง (FX) 

ต่ำ สูง 
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Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทใด? 
 A : ◼ เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออมเงินสำหรับวัยเกษียณ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และ/หรือ ตราสารหน้ี และสามารถ
รับความผันผวนของตราสารหนี้และราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  

 ◼ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทั่วไป 
 
Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงนิทุนของโครงการ (fund size) เท่าใด? 

A : จำนวนเงินทุนโครงการ 1,000 ล้านบาท 
 
 
Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลือกสําหรับเงนิลงทุนลกัษณะใด? และควรลงทนุในระยะเวลาเท่าไร? 
 A : บุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวสำหรับเตรียมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย

กำหนดจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 
Q : ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน? 

▪ ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี หากปฏิบัตติามเงื่อนไขของกรมสรรพากร 
▪ ผู้ลงทุนสามารถมีเงินออมเป็นหลักประกันแก่ตนเองและครอบครัวยามที่พ้นวัยทำงาน 
▪ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ส่วนเกินทุน) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
มีการปรับตัวสูงขึ้น 

 

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน? 
A : กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้น และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินในของบริษัท
จัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์การลงทุนในแต่ละขณะ ดังนั้น ในช่วงที่กองทุนเน้นลงทุนในหุ้น การ
เปล่ียนแปลงของระดับราคาของหุ้นที่กองทุนลงทุน และ/หรือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนเปล่ียนแปลงขึ้นลง กรณีที่กองทุนเน้นลงทุนในตราสารหนี้ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ อาจมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปล่ียนแปลงขึ้นลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนมากขึ้น 
 

Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทนุหรือเปน็กองทนุรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิตน้หรือไม่? อย่างไร ? 
 A : ไม่มีการประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น 
 
Q : รอบระยะเวลาบัญชีของกองทนุนี้คือ? 

A : วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 ตุลาคม 

ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน? 

A : 
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Q:  กองทุนรวมนี้มวีิธีการขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอย่างไร?  

• ผู้ลงทุนส่ังซื้อไม่น้อยกว่า 5,000 บาทสำหรับการส่ังซื้อครั้งแรก และ 2,000 บาท สำหรับการส่ังซื้อครั้งถัดไป คำนวณเป็น
หน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินท่ีส่ังซื้อหน่วยลงทุนหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผู้ลงทุนส่ังซื้อหน่วยลงทุนของ 
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ เท่ากับ 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10 บาทต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะ
ได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 1,000 หน่วย (10,000/10) 
 

• การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: 
ทุกวันทําการซื้อขายหนว่ยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
หรือตามชอ่งทางอื่นใดที่บริษัทจดัการกำหนด 
 

• ท่านสามารถติดต่อซือ้หน่วยลงทุนไดท้ี่: 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จํากดั   
849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท0์-2635-3033  โทรสาร 0-2635-3040 
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทกุแห่ง 
 

• การชําระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ: ผู้ส่ังซื้อต้องชําระเป็นเงินสดคำส่ังหักบัญชธีนาคาร เชค็ หรือดราฟต์สั่งจ่ายในนาม 

-  “บลจ. ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” และนําฝากได้ที่ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน   
เลขที่บัญชี 065-3-02755-8 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 054-3-01709-9 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 22บัญช ีประเภทกระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 602-1-00015-7 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บางรัก บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 007-0-09660-1 
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 15 บัญชีประเภทกระแสรายวัน  
เลขที่บัญชี 063-3-00070-4 
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 100-0-00228-7 
 
- “บลจ.ฟิลลิป” และนำฝากได้ที่ 

ข้อกำหนดการซื้อขายโอน ? 

A : 
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ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน 
เลขที่บัญชี 022-6-05303-2 
 

• สำหรับการขายคืนหนว่ยลงทนุ: ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 12.00 น. โดยติดต่อได้ที่
บริษัทจัดการหรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง โทรสาร ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะ
ดำเนินการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเช็คทางไปรษณีย์หรือนำฝากโดยนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่มีบัญชีเงินฝากอยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 

Q : บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนเมื่อใด? 

•   การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืน: 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  เกิดเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย  โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
(2)  มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น  
ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  
 
(3)  มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
 
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม  (1) หรือ (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจ
เล่ือนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

•   การไม่ขาย/ไม่รับซื้อคืน หยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้  
 

A : 
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(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 
 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สำนักงาน 
 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
 
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
 
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  
 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม  
 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
 
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
 
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
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(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสำคัญ  
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำ
ส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย 
 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน 
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปิดรับคำส่ังซื้อ
หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
 
(ก) รายงานการเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำ
การสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
 

Q : ท่านจะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดอ้ย่างไร?  
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
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Q  : กองทุนมวีิธกีารโอนและข้อจำกัดในการโอนหนว่ยลงทุนอยา่งไร ?  
A  :  กองทุนนี้ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ทุกๆ กรณี 
 

Q  : ท่านจะทราบมูลค่าการลงทนุของท่านได้อย่างไร ?  
 A  :  ท่านสามารถติดตามมูลคา่หน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
- ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
 
Q  : กองทุนรวมนี้มกีารออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุอย่างไร ?  

A : บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน  โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน ท้ังนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการน้ัน ๆ  
 

Q  : ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงได้ทางช่องทางใดบ้าง?  
A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th 
 

Q  : หากท่านตอ้งการร้องเรียนจะทําอย่างไร ?  
A : ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด โทรศัพท์ 0-2635-3033 หรือที่ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 

 
 
 
 
Q  : ใครเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจัดการ และกองทนุภายใตก้ารบริหารจัดการทั้งหมดมกีี่กอง?  
 A : กรรมการของ บลจ. ฟิลลิป มีทั้งหมด  5  ท่าน 
  1. นายลี เชย์ คิ - ออง กรรมการ 
  2. นายไลนัส เวิน ซีออง ลิม กรรมการ 
  3. นายสตีเวน คิน - ไว โล กรรมการ 
  4. นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง กรรมการผู้จัดการ 
  5. นายพจน์ หลิกาพันธ์ กรรมการ 
 กรรมการอิสระ : ไม่มี 
           กองทุนภายใต้การบริหารจัดการมีทั้งหมด 9 กอง 

สิทธิของผู้ถือหน่วย ? 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุน ? 

http://www.phillipasset.co.th/
http://www.phillipasset.co.th/
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    กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน    PCASH 
    กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ    PGOLD 
    กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ  PFIXRMF 
    กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ  PMIXRMF 
    กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว   P-LTF 
    กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารทุน   PEQ 
    กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น   PWIN 
    กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหน้ีไทย    PBOND 
    กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเล้ียงชีพ            PWINRMF 
     
         มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 เท่ากับ 2,288.459 ล้านบาท 
 
Q  : คณะกรรมการลงทนุ (investment committee) ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง? 
 A : คณะกรรมการลงทุนของ บลจ. ฟิลลิป  ประกอบด้วย 
   1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง  MD / Fund Manager 
   2.  นายปรเวช   โอฬารริคสุภัค  Fund Manager 
   3.  นายธนชัย วิภาวีนุกูล                Head of Compliance 
 
Q  : ใครเป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่อะไร? 
 A : ผู้จัดการกองทุนมี  2  ท่าน ได้แก่ 
  1.  นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง 

• ประวัติการศึกษา : 
Bachelor of Commerce: The University of British Colombia, Vancouver, Canada. 

• ประสบการณ์การทำงาน :  มากกว่า 8 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้าน 
การลงทุนในต่างประเทศ 
 

 2.  นายปรเวช โอฬารริกสุภัค 

• ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาโท (MMF) ด้านการจัดการ สาขาการเงิน   

• ประสบการณ์การทำงาน :  4 ปี ด้านการเงิน และการลงทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งการวิเคราะห์งบการเงิน และ
การลงทุนตลาดทุนในประเทศ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

• บริหารการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน โครงการจัดการกองทุน หรือ
อัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการจัดการลงทุน 

• วิเคราะห์ และคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะลงทุน 
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Q  : ใครเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ใหก้บัผู้ถือหนว่ยลงทุน ของ 
กองทุนรวมนี?้ 

• ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน: 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9000 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2659-3370 

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2217-8852 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-2815  

บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2862-9999 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ 0-2861-5508 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์  0-2660-6677 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด โทรศัพท์ 0-2266-6697 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ 0-2-026-5100 

บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2022-5800 

บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 

บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2117-7878 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2-680-1111, 0-2680-1000 
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-026-6222 

• นายทะเบียนกองทนุ: 
  ชื่อ  :  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) 
  ที่อยู ่ :  เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 

• ผู้ดูแลผลประโยชน์: 
 ชื่อ  :   บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 

  ที่อยู่  :   เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท์ 0-2296-5809, 0-2296-4864  โทรสาร 0-2283-1298 

 
  ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / นายทะเบียนกองทุน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะทำ       
 หน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งแล้ว ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนด้วย 
 
 

A : 
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Q  : ผู้ลงทุนสามารถตดิตอ่สอบถาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ไดท้ี่ใด?  

A : ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง รวมถึง  
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Credit Risk) คือ โอกาสที่ราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจ
เปล่ียนแปลงขึ้นลงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร 
เป็นต้น และโอกาสที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้เต็มตามจำนวนเงินหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยที่มีผลกระทบ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของตรา
สารที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน และบริษัทจัดการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่าง
สม่ำเสมอ ท้ังนี้ วิธีการและความถี่ในการวิเคราะห์ของตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะและคุณภาพของตราสาร โดยบริษัท
จัดการจะคัดเลือกตราสารท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

 
 
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตรา

สารได้ตามจำนวนและราคาที่ตั้งไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากผู้ลงทุนต้องการจะซื้อหรือขายตราสาร ผู้ลงทุนต้องยอมเพิ่ม
หรือลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนรายอื่นให้มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนมีระดับต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่สำหรับผู้ลงทุน
ที่ต้องการถือตราสารหนี้ไปจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนคืน จะไม่มีความเส่ียงประเภทน้ี 
 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ จะพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการเปล่ียนมือของตราสารประเภทต่างๆ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน และติดตามการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเส่ียงที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 

 
3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของราคา

ตราสาร อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม 
เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร 
(Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลง กองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้ 
ดังนั้นตราสารหนี้ท่ีมีอายุยิ่งยาวการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาพันธบัตรมากขึ้น 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน ? 

ปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

http://www.phillipasset.co.th/
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แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการมีแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือที่มีผลกระทบ เช่น 
แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องในระบบ เป็นต้น เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ของกองทุนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ 
ทั้งนี้ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นส่วนหนึ่งของความเส่ียงจากความผันผวน ของ
ราคาตราสาร (Market Risk) ซึ่งโดยหลักการคือ โอกาสที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวน
ของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่าเงิน และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณา
กระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพของผู้ออกตราสาร และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของตราสารดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขึ้นลงของอัตรา
แลกเปล่ียนระหว่างค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน และค่าเงินบาท ซึ่งการเคล่ือนไหวขึ้นลงของ
ค่าเงินดังกล่าว อาจจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียน โดยพิจารณา
ถึงสถานการณ์ และความเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงในส่วนน้ี 
 
5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผัน
ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล
ให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการตีมูลค่าตาม
ราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทำให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตดิตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจำ สม่ำเสมอ และตีมูลค่าตลาดของ
สัญญาทุกวันเพื่อรักษาระดับเงินประกัน (Margin) ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพันธ์ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปล่ียนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการ
คำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมี
ความเส่ียงที่เรียกว่า Basis Risk ซึ่งเกิดจากการท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเส่ียงมีการเคลื่อนไหว
ของราคาที่แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ตั้งใจจะคุ้มครองความเส่ียง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงด้านนี้ลงจาก
การที่ผู้จัดการกองทุนย่อมคำนวณสัดส่วนในการป้องกันความเส่ียงเมื่อภาวการณ์ลงทุนเปล่ียนแปลง เพื่อให้ได้สัดส่วนในการ
ป้องกันความเส่ียงที่เหมาะสมสำหรับกองทุนเพื่อสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทั้งหมด และเสียโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่ดีขึ้นหากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ 
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ส่วนที่ 1 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ  ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ตำ่กว่า 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 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน           

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอยีดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวเป็นบคุคลดงันี้5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนำเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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

สรุปอัตราส่วนการลงทุน 
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5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
              

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยส์ำหรับผู้
ลงทุนทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำ
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1  
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาต
ให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย)  
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีม ี 
กำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม  
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%2 หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer 

rating อยู่ในระดับ investment grade  

6.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดงันี ้
6.6.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ  (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนด         
6.7 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.7.1 reverse repo  
6.7.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)  รวมกันไมเ่กิน 5% 
  1  หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale  
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
   
 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 
ข้อ  ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือ

การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลา่ว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10%  
  

  หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 
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1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ<6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายุทั้งโครงการ >1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกันไมเ่กิน 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 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัว
ตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-

investment grade / unrated)   

รวมกันไมเ่กิน 15% 
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7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :   
การเขา้ทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

  
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกีย่วกับ 
product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ทีม่ิใช่

กองทุนรวมวายุภักษ)์ ทุกกองทุนรวมกัน
ภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมจีำนวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั <25% 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุน
วายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสาร
หน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สิน
ทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก้ได้โดยข้อมูลหนี้สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
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การออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง 
เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การย่ืนแบบ filling ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

 
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดับตำ่กว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอ
ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กับกรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ ์
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแหง่
ประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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11 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1-

9)  
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS 

ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบัความ
เห็นชอบจากสำนกังาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 
2 ป ี
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวง
กว้าง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นท่ี บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property
ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วย
นั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสำนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
ปี [3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
ปี [1 ปีที่ผ่านมา] 

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บจากกองทุน / ผู้ลงทุน 
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1. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ [% NAV] [% NAV] [% NAV] [% NAV] 
➢ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050 1.6052 1.6051 1.6060 
➢ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเทศ  ไม่เกิน 0.1766        0.0321**** 0.0321****  0.0321**** 
➢ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.107 0.0642 0.0642 0.0642 
➢ ค่าใช้จ่ายอื่น  

- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
- ค่าประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ค่าใช้จา่ยในการซื้อขายหลักทรัพย์  

(Commission) 

ไม่เกิน 1.8564  
0.0675 
0.0441 

- 
0.1565 

 
0.0682 

- 
- 

0.1472 

 
0.0850 

- 
0.0002 
0.3187 

➢ ค่าใช้จา่ยอื่น [เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย] 

ไม่เกิน 0.5350   0.0000 0.0000 0.0000 

2. ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้     
➢ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามทีจ่่ายจริง 0.0115 0.0111 0.0139 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จริงทั้งหมด*** 3.7450** 1.8246** 1.7807** 1.8014** 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน อัตราตาม
โครงการ 

[% Unit Value] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[3 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[2 ปีที่ผ่านมา] 

เรียกเก็บจริง 
[% Unit Value] 
[1 ปีที่ผ่านมา] 

➢ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] ไม่เกิน 0.50 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
➢ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee] ไม่เกิน 0.50 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
➢ ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย [Switching Fee] ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท ไม่เกิน 200 บาท 
➢ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
➢ ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบ

หน่วยลงทุน 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

ตามอตัราที่นาย
ทะเบียนกำหนด 

➢ ค่าธรรมเนียมการหักเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุน คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่
ขายคืนหนว่ยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุน 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กำหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กำหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กำหนด 

ตามอตัราที่
ธนาคารพาณิชย์
กำหนด 

หมายเหตุ  
  *  มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

ค่าธรรมเนียมผู้รับดูแลผลประโยชน์รายปี และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยของกองทุนเพิ่มเตมิในจำนวนเกนิกวา่ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
ในโครงการ ภายในระยะเวลาหน่ึงปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
- ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริง ซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคำนวณ    
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ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้ 
  

**   รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
*** ไม่รวมคา่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
**** ทั้งนี้ คา่ธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์ดังกล่าวได้รวมคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 

(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม 
(Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

รอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2563 
 

PTR = Min ( ซ้ือสินทรัพย์,ขายสินทรัพย)์

Average NAV

PTR = 0.94  
 

วิธีการคำนวณ PTR  :ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินในรอบปีแล้วแต่ตัวใดจะต่ำกว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) เฉลี่ย 

 
 
 

กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคาตลาด

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ -                                  -                             

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ 2,975.11                        0.07%

เปน็ผู้ออก/ส่ังจ่าย/ผู้รับบรอง/ผู้รับอาวัล/ผู้สลักหลัง/ผู้ค้้าประกัน

(ค) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทนุได้ (Investment grade) -                                  -                             

     - อันดับความนา่เช่ือถือ A -                                  -                             

(ง) ตราสารที่มีอันดับความนา่เช่ือถืออยู่อันดับต่้ากว่าอันดับที่สามารถลงทนุได้ -                                  -                             

(Investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ

รวม 2,975.11                        0.07%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทนุในกลุ่ม (ง) 10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

กองทุนเปดิฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ (PMIXRMF)

รายงานการลงทุนตราสารหน้ี

ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563

 
 
 

รายงานการลงทุนและผลการดำเนินงาน 
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ช่ือยอ่หลักทรัพย์ รายช่ือผูอ้อกตราสาร อันดับเครดิต/

สถาบนัจัดอันดับ

มูลค่าตามราคาตลาด ร้อยละต่อ NAV

เงินฝากออมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   

UOB ธนาคารยูโอบ ีจ้ากัด (มหาชน) F1+/Fitch Thailand 2,975,109.57                7.18%

หุ้นสามัญ

เงินทนุและหลักทรัพย์ SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 1,702,800.00                4.11%

MTC บริษัท เมืองไทย แคปปติอล จ้ากัด (มหาชน) 804,825.00                   1.94%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร INTUCH บริษัท อินทชั โฮลดิ้งส์ จ้ากัด (มหาชน) 1,401,700.00                3.38%

TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 409,360.00                   0.99%

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) 1,173,000.00                2.83%

การแพทย์ BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จ้ากัด (มหาชน) 880,440.00                   2.13%

BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ้ากัด(มหาชน) 1,160,250.00                2.80%

CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ้ากัด (มหาชน) 1,493,352.00                3.61%

BH บริษัท โรงพยาบาลบ้ารุงราษฎร์ จ้ากัด (มหาชน) 318,500.00                   0.77%

ขนส่งและโลจิสติกส์ BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 1,188,180.00                2.87%

BTS บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ้ากัด (มหาชน) 1,469,390.00                3.55%

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนกิส์ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนคิส์ จ้ากัด (มหาชน) 1,185,600.00                2.86%

ธนาคาร BBL ธนาคารกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) 812,700.00                   1.96%

TISCO บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 940,975.00                   2.27%

บรรจุภณัฑ์ SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ้ากัด (มหาชน) 1,029,300.00                2.49%

ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ PTTGC บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ้ากัด (มหาชน) 1,200,000.00                2.90%

พลังงานและสาธารณูปโภค BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 764,150.00                   1.85%

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ้ากัด (มหาชน) 1,112,200.00                2.69%

EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ้ากัด (มหาชน) 1,504,800.00                3.63%

PTT บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 1,670,900.00                4.03%

RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 1,209,000.00                2.92%

PTTEP บริษัท ปตท. ส้ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ้ากัด (มหาชน) 1,039,500.00                2.51%

TOP บริษัท ไทยออยล์ จ้ากัด (มหาชน) 780,900.00                   1.89%

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 863,940.00                   2.09%

AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ้ากัด (มหาชน) 687,246.30                   1.66%

พาณิชย์ CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จ้ากัด (มหาชน) 1,343,750.00                3.24%

HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) 740,600.00                   1.79%

วัสดุก่อสร้าง SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ้ากัด(มหาชน) 1,487,200.00                3.59%

EPG บริษัท อีสเทร์ินโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 954,408.00                   2.30%

อาหารและเคร่ืองดื่ม CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 777,450.00                   1.88%

CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ้ากัด (มหาชน) 424,200.00                   1.02%

หลักทรัพยต์่างประเทศ

กองทุนอีทีเอฟ ทองค า 2840.HK SPDR GOLD TRUST 3,289,783.50                7.94%

อ่ืนๆ

ทรัพยสิ์น (หน้ีสิน) อ่ืน 2,618,100.12                6.32%

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 41,413,609.49         100.00%

มูลค่าหน่วยลงทุน 19.2659                  บาท

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงิน และ การกอ่ภาระผูกพัน

ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2563
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ค าอธบายเก่ียวกับการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเช่ือถอื

TRIS Rating 

AAA        เปน็อันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่้าที่สุด มีความสามารถในการช้าระเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา

               แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน

AA          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่้ามาก

A             ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่่้า

BBB       ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง

BB          ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูง

B            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก

C            ตราสารหนี้ที่มีระดับความเส่ียงสูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น และ ดอกเบีย้ตามก้าหนดเวลา 

               การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปจัจัยภายนอกอ่ืน จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมีนยัส้าคัญ

D            ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถช้าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (default)

FITCH Thailand

F1(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถสูงสุดในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสาร

หนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ภายใต้ระบบการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศซ่ึงก้าหนดโดยฟิทช์ อันดับเครดิตในระดับนี้จะใหก้ับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้

ที่มีความเส่ียงของการผิดนดัช้าระหนี้ต่้าที่สุดเม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ในกรณีที่สภาพคล่องอยู่ในระดับที่

แขง็แกร่งเปน็พิเศษจะมีสัญลักษณ์ "+" แสดงไว้เพ่ิมเติมจากอันดับเครดิตที่ใหไ้ว้

F2(tha)

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับที่ดี เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระดับของความนา่เช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทยีบเทา่กับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า

F3(tha) 

แสดงถึงระดับความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงินในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้

หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าวมีความอ่อนไหวที่สูงกว่าต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ัน

เม่ือเทยีบกับอันดับเครดิตที่สูงกว่า

B(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัว

ตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการช้าระหนี้ดังกล่าว มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปล่ียนแปลงทางการเงินและสภาพเศรษฐกิจในทางลบใน

ระยะส้ัน

C(tha)

แสดงถึงความไม่แนน่อนอย่างสูงของความสามารถในการช้าระหนี้ได้ตรงตามก้าหนดเวลาที่ระบไุว้ในขอ้ผูกพันทางการเงิน เม่ือเปรียบเทยีบกับผู้ออกตราสาร

หนี้หรือตัวตราสารหนี้อ่ืนๆ ในประเทศไทย ความสามารถในการปฏบิตัิตามขอ้ผูกพันทางการเงินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือต่อการด้าเนนิธุรกิจและสภาพ

เศรษฐกิจที่แขง็แกร่งเทา่นั้น

RD(tha):

'RD(tha)' หรือ 'Restricted Default' แสดงถึงองค์กรที่มีการผิดนดัช้าระหนี้ ในขอ้ผูกพันทางการเงินในขอ้หนึ่งหรือหลายขอ้ผูกพัน แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏบิตัิ

ตามขอ้ผูกพันทางการเงินอ่ืนๆ ได้ อันดับเครดิตนี้ใช้เฉพาะกับผู้ออกตราสารเทา่นั้น

D(tha)

แสดงถึงการผิดนดัช้าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก้าลังจะเกิดขึ้น  
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ผลการดำเนินงาน 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

มลูค่าหน่วยลงทุน PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน* PMIXRMF ดัชนีมาตรฐาน

(บาท) (SD) (SD)

ย้อนหลงั 3 เดอืน (31 ก.ค. 63)** 21.2849 -9.49% -4.87% 10.61% 6.47%

6 เดอืน (30 เม.ย. 63)** 20.7794 -7.28% -3.39% 13.00% 7.87%

1 ป ี(31 ต.ค. 62) 25.5821 -24.69% -10.84% 24.87% 14.24%

3 ป ี(31 ต.ค. 60) 29.7185 -13.45% -1.20% 16.72% 9.30%

5 ป ี(30 ต.ค. 58) 24.6986 -4.84% 2.86% 14.42% 8.14%

10 ป ี(29 ต.ค. 53) 13.8196 3.37% 5.44% 14.80% 8.45%

ต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ (11 พ.ย. 51) 10.0000 5.63% 9.16% 14.42% 9.05%

ผลการด าเนินงาน

(สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เปน็ส่ิงยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

*Benchmark: 50% of ThaiBMA Government Bond Index (Total Return Index) and 50% of SET TRI Index
** ผลตอบแทนสะสม 3 และ   เดือน   แสดงถงึผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จากช วงระยะเวลาดังกล าว ไม ได เป็นการแสดงเป็น
ผลตอบแทนต อปี 
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คำเตือน/ข้อแนะนํา  

▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการสเนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่า สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

▪ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ ท้ังนี้ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด
ฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพให้เข้าใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะโดยมีการกระจายการลงทุน
น้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป 

▪ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected 

Person) ได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย  internetของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http//:www.sec.or.th)  

▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

▪ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศ      
ต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

▪ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่ปิดไว้หน้า
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
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สารบัญ 

        หน้า  

คำจำกดัความ      1 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม   10  

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว้จาํนวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย  10  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม  11 

 นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า  

 ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 
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คำจำกดัความ / คำนิยาม : 

คำจำกดัความ : 

โครงการ      หมายถึง   โครงการจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ 

กองทุนรวม/กองทุน     หมายถึง   กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลีย้งชีพ 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    หมายถึง  กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีจดัตัง้และ 

        จัดการโดยบริษัทจัดการ และมีวตัถุประสงคใ์นการ 

        ส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือ 

        หน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุน      หมายถึง   หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ 

หนังสือชี้ชวน      หมายถึง  หนังสือชี้ชวนท่ีมีรายละเอียด ตามกำหนดโดยประกาศ 

       สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหนงัสือชี้ชวน 

       เสนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการ      หมายถึง  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์     หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน    หมายถึง   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน   หมายถึง   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทำ 

        หน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วันทำการ      หมายถึง   วันเปิดทำการตามปกติของบริษทัจัดการ 

วันทำการขายหน่วยลงทุน/    หมายถึง   วันทำการขายหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดการกำหนด 

       สับเปล่ียนเข้า  

วันทำการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน/   หมายถึง  วันทำการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด  

         สับเปล่ียนออก 

มูลค่าหน่วยลงทุน      หมายถึง   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารดว้ยจำนวนหน่วยลงทุนที่ 

         จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิ้นวนัทำการท่ีคำนวณนั้น 

ราคาขายหนว่ยลงทุน                                    หมายถึง                   มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณเป็นราคาขาย ณ ส้ินวันทำ 

     การขายหน่วยลงทุนบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขาย 

      หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน    หมายถึง  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณเป็นราคารับซื้อคืน ณ ส้ิน 

                                   วันทำการรับซื้อคืนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
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                                         หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

แก้ไขราคาย้อนหลัง                              หมายถึง             แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วย 

                                                                   ลงทุนที่ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง ตั้งแตว่ันท่ีราคา 

                          หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึปัจจุบัน 

การชดเชยราคา     หมายถึง         การเพิม่หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหรือผู้ขาย 

       คืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ 

       จ่ายเงินซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทุน 

       ที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องแทนการเพิ่ม 

                          หรือลดจำนวนหน่วยลงทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.     หมายถึง               คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด 

         หลักทรัพย์ ก.ล.ต. 

บริษัทจดทะเบียน     หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาด 

        หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มกิจการ      หมายถึง   บริษัทใหญ่หรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชีที่

สภา 

        วิชาชีพบัญชกีำหนดเกีย่วกับการจัดทำงบการเงินรวม 

สถาบันการเงิน     หมายถึง   สถาบันการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กูย้ืม 

        ของสถาบันการเงิน 

สมาคม      หมายถึง   สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  

        และจดทะเบยีนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดย 

        มีวัตถุประสงคเ์พื่อทำการส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ 

        หลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน 

ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์    หมายถึง  ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์ 

        อ้างองิซึ่งกำหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ 

        คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่า 

        ด้วยการกำหนด ประเภทหลักทรพัย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

คำเสนอซื้อ     หมายถึง  คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศ 
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        คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ  

        วิธีการในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พือ่ครอบงำกิจการ 

หลักทรัพย์อ้างองิ    หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจด 

       ทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธ ิ

การลดความเส่ียง    หมายถึง  การลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการลงทุนโดยการ

เข้า 

        เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มลัีกษณะครบถว้นดงันี ้

        1.  ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ 

         กำไร (speculate) 

        2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทุน 

         ลดลง 

        3.  เป็นการลดความเส่ียงทั่วไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

             ทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง 

         4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  หมายถึง   ทรัพย์สินดังนี ้

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มี

ลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ดว้ย 

ธนาคารออมสิน 

ดัชนีกลุ่มสินคา้โภคภัณฑ์     หมายถึง   ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

ดัชนีเงินเฟ้อ       หมายถึง    ดัชนีท่ีจัดทำขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงิน 

        เฟ้อ 

ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน     หมายถึง  ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น 

        ได้ 

ตราสารภาครฐัไทย     หมายถึง   ตราสารดงันี ้

        1.  ตั๋วเงินคลัง 
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        2.  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 

        3.  พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ที ่

        กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ     หมายถึง    ตราสารท่ีมีรูปแบบทำนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที ่

        รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง  

        หรือหน่วยงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรือองคก์าร 

        ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่ 

        รวมถงึตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ของประเทศนั้น 

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ   หมายถึง  ศูนย์กลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที่จดัให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขาย 

        หลักทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้นดงันี ้

1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จาก

ผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่ง

กำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้

เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลย

พินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้

เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผกูพันตาม

หลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

ธปท.        หมายถึง   ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริษัทย่อย       หมายถึง    บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทำ

งบ 

        การเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงินรวมทีม่ีการ 

        จัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มงีบการเงินรวม 

        ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบัญชี 

        รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

บริษัทใหญ่       หมายถึง    บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกับการจัดทำ

งบ 

        การเงินรวม โดยพจิารณาตามงบการเงินรวมทีม่ีการ 



5 
 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

        จัดทำและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งนี้ หากไม่มงีบการเงินรวม 

        ให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบัญชี 

        รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

ผู้มีภาระผูกพัน      หมายถึง    ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนีต้ามตราสารทาง 

        การเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่ังจา่ย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ 

        สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

ศูนย์ซื้อขาย derivatives     หมายถึง   ศูนย์ซื้อขายดงันี ้

1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตาม 

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายลว่งหน้า 

2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึ้นและให้บริการ

ได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับ

จากสำนักงาน 

หน่วย CIS       หมายถึง    หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

        1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้บังคับประกาศ 

         คณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์การ 

         จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ 

         ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท 

         สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

        2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย property     หมายถึง    หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 

        ซึ่งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคับ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ดว้ย

หลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์ที่จัดตัง้ขึ้น

ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

        3.  foreign REIT 

หุ้นกู้ระยะสั้น       หมายถึง    หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแตว่ันท่ี 

        ออกหุ้นกู ้
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Benchmark       หมายถึง    ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ 

        ดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับ 

        นโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS operator      หมายถึง    บุคคลดังนี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ หรือ 

        2.  ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

concentration limit      หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียใน 

       กิจการท่ีลงทุน 

counterparty limit      หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

CRA        หมายถึง    สถาบันจัดอันดับความนา่เชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที ่

        ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไวเ้ป็น 

        การเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5  

credit derivatives      หมายถึง   derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียง

ด้าน 

       เครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียงจาก 

       คู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตาม 

       มาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผูกพันท่ี 

       จะต้องชำระเงินให้แกคู่่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิด 

       เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของ 

       ทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเส่ียง จะได้รับ 

       ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนยีมสำหรับการมีภาระผูกพัน 

       ดังกล่าว 

credit event       หมายถึง   เหตุการณ์ที่เกีย่วข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ 

       ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

credit rating       หมายถึง    อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมิน 

        ความสามารถในการชำระหนีต้ามตราสารหรือสัญญา 

currency risk      หมายถึง   ความเส่ียงดา้น FX 

delta        หมายถึง    อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือ 
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        สัญญากับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา  

        แล้วแต่กรณี 

derivatives       หมายถึง    สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

derivatives on organized exchange   หมายถึง    derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives 

discount rate      หมายถึง    อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมกีารลงทุนที ่

        จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

DW        หมายถึง    ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

FX        หมายถึง    อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign 

Exchange) 

group limit       หมายถึง    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนำ 

        อัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการมา 

        คำนวณรวมกัน 

guarantor rating      หมายถึง    อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง  

        ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

international scale      หมายถึง   มาตรฐานการจดัทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 

         ระหว่างประเทศ 

investment grade      หมายถึง  credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้  

IOSCO       หมายถึง  International Organization of Securities 

Commissions 

IPO        หมายถึง    การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้ง 

        แรก (Initial Public Offering) 

issue rating       หมายถึง    อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

issuer rating       หมายถึง    อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 

market price      หมายถึง    มูลค่าตามราคาตลาด 

MF        หมายถึง  กองทุนรวม 

national scale      หมายถึง    มาตรฐานการจดัทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ 

        ภายในประเทศ 

NAV        หมายถึง    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

net exposure      หมายถึง    มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุน 
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        โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญา 

        ที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบัทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให ้

        กองทุนมีความเส่ียงในทรัพย์สินนั้น 

notional amount      หมายถึง    มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

obligation        หมายถึง    ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit  

        derivatives อ้างองิถึง (obligation category & 

obligation  

        characteristics) 

options       หมายถึง สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขาย 

       ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย 

       ล่วงหน้า พ.ศ. 2546  

OTC derivatives      หมายถึง  derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขาย derivatives  

portfolio duration      หมายถึง    อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซึง่ได้จากการคำนวณคา่ตาม 

         มาตรฐานสากล 

product limit      หมายถึง    อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

repo        หมายถึง   ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase  

       agreement) 

reverse repo      หมายถึง    ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse  

        repurchase agreement) 

SBL        หมายถึง    ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์   

       (Securities Borrowing and Lending) 

securities lending      หมายถึง   ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

SET        หมายถึง    ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

share warrants     หมายถึง   ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น 

single entity limit      หมายถึง   อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ 

       คู่สัญญา 

SIP        หมายถึง    Specific Investment Products 

TBMA       หมายถึง    สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market  

        Association) 
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TSFC        หมายถึง    บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภท 

        การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance  

        Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด 

        หลักทรัพย์ 

TSR       หมายถึง   ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้  

        (Transferable Subscription Right) 

Underlying       หมายถึง    สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

WFE        หมายถึง    World Federation of Exchanges 

แบบ filing      หมายถึง   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย ์

regulated market     หมายถึง   ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้คา้เพื่อให้เกิด 

        การเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้ 

        ข้อมูลต่างๆที่เกีย่วกับตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดงักล่าวอยู่ 

        ภายใตก้ารกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทำหน้าที่ 

        กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลักษณะทำนอง 

        เดียวกับหลักทรัพย ์

มติพิเศษ      หมายถึง   มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมคีะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามใน 

        ส่ีของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ 

        เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ 

        จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง 

        หนังสือแจ้งมติและสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงข้างมาก     หมายถึง   มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของ 

        จำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ารว่ม 

        ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจำนวน 

        หน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้ 

        มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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โครงการจัดการกองทนุเปดิฟลิลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

ชื่อบริษทัจัดการ     :    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  

ที่อยู่บริษทัจัดการ   :    อาคารวรวัฒน์  ชั้น 22  เลขท่ี 849  ถนนสีลม  

              แขวงสีลม  เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 10500  

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

                         www.phillipasset.co.th  

 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม : 

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย)    : กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเล้ียงชีพ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ)    : PHILLIP MIXED RETIREMENT MUTUAL FUND 

1.3. ชื่อย่อ      : PMIXRMF 

1.4. ประเภทโครงการ     : โครงการเปิด 

1.5. ประเภทการขาย     : ขายหลายครัง้ 

1.6. การกำหนดอายุโครงการ    : ไม่กำหนด 

1.7. อายุโครงการ      :  -  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นชว่งเวลา)  :  - 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ)     : - 

1.10. ลักษณะโครงการ     : - 

 

2. จำนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนที่เสนอขาย : 

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ    : 1,000,000,000 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ)   : - 

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหนว่ย     : 10 บาท 

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน     : 100,000,000 หน่วย 

2.5. ราคาของหนว่ยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก   : 10 บาท 

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งแรก   : 5,000 บาท 

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซื้อครั้งถัดไป   : 2,000 บาท 

http://www.phillipasset.co.th/
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2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังขายคืน   : ไม่กำหนด 

2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่ังขายคืน   : ไม่กำหนด 

2.10. มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่   : ไม่กำหนด 

2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตำ่   : ไม่กำหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม     : - 

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลักษณะพิเศษ 

การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพื่อส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณอายุของประชาชนทั่วไป และเพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่มุ่งหวัง

ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากเงนิปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ

จากดอกเบีย้หรือกำไรส่วนเกินทนุจากการลงทุนในตราสารหนี้  

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไม่กำหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี้ : ไม่กำหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและตา่งประเทศ  

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กำหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ  

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถา้ม)ี :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :   

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า :  

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   

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

3.9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) :   
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1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) : สัดส่วน 50% 

2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย : สัดส่วน 50% 

หมายเหต ุ

ค่าเฉล่ียระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) และ

ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Total Return of ThaiBMA Government Bond Index)  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดใหม่ทีม่ีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดงันี้ 
(1) สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
(2) ต้องคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนรวม (total returns) ในกรณีท่ีตัวชีว้ัดมีการจัดทำโดยใช้ผลตอบแทนรวม 
(3) มีการกำหนดและเปิดเผยใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายกองทุนรวม 
(4) องค์ประกอบของตวัชีว้ัดต้องสามารถลงทุนหรือมีฐานะ (exposure) ได ้
(5) มีวิธกีารคำนวณผลตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และมกีารเปิดเผยผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วดั คำอธิบาย

เกี่ยวกับการเปล่ียนตวัชีว้ัด และเหตุผลในการเปล่ียนตัวชี้วดัผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ  

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

3.11. รายละเอียดเกีย่วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับนโยบายการลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม ระหว่างตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก ตราสารกึ่ง

หน้ีกึ่งทุน ตราสารแหง่ทุน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

ตามที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

 

ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยูก่บัการตัดสินใจของบริษัทจดัการตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ โดยกองทุนจะ

ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหน้ี และ/หรือ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนที่มีความมั่นคงและมพีื้นฐานดี โดยเน้นความมั่นคงของผู้

ออกตราสารเป็นหลักและกองทุนอาจมกีารลงทุนในหลักทรัพย์หรอืตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด 

 

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงเกีย่วกับอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตาม

หลักเกณฑ์ที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และกองทนุจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Stuctured Note) 
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รายละเอียดเพิม่เตมิเกีย่วกับลักษณะพิเศษ 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะนำไปจำหน่าย จา่ย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกันมิได้  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในตา่งประเทศ :  

มีการลงทุนในตา่งประเทศ  

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ่มเตมิประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่
1.1  ตราสารทุน 

(1)  หุ้น 
(2)  ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ (share warrants) 
(3)  ใบแสดงสิทธใินการซื้อหุ้นเพิม่ทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
(4)  ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
(5)  ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) – (4) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม  

1.2  ตราสารหนี ้
(1)  พันธบัตร 
(2)  ตั๋วเงินคลัง 
(3)  หุน้กู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4)  ตั๋วแลกเงิน 
(5)  ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 
(6)  ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้กู้ 
(7)  ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรอืหุ้นกู้ 
(8)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (7) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 

1.3  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
1.4  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

  
2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

2.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนในตราสาร 
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2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีทีเ่ป็นตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อยา่งสม่ำเสมอ และ
มีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลคา่ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซึ่งจดัทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีออกตราสารดังกลา่วเพื่อชำระหนี้การคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋
สัญญาใชเ้งินดังกลา่วต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้ 

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.4.2 ธนาคารออมสิน 
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.4.5 ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย 
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
2.4.8 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทำนองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1-2.4.7 

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทัง้จำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถา้มี) ตามที่
ระบุไว้ในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินด้วย 
  
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหนว่ย CIS และหน่วย property 
ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 

1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 ข้อ 
2.1 - 2.3  

2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS กองทุนรวมซึง่ถูกลงทุน (invested MF) ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแทง่)  

2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ 
2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคำนวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 

ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคำนวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 

สำหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นั้น 
2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุน (investing fund) นั้น 

3. กรณีที่กองทุนท่ีไปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟดีเดอร์ กองทุนรวมซึ่งถูกลงทุน (invested MF) ต้องไมใ่ช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์
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ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน  
(2)  ธนาคารออมสิน  
(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(4)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
(7)  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเขา้แห่งประเทศไทย  
(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
(9)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
(10)  สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทำนองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม (1) – (9) 

  
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงันี ้
1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณชิย ์
1.2  บริษัทเงินทุน 
1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.4  บริษัทหลักทรัพย ์
1.5  บริษัทประกันภัย 
1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.7  กองทุนฟื้นฟ ู
1.8  นิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 

                 
2.  ตราสารท่ีใช้ในการทำ reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทย  
2.2  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
2.3  ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมกีำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วันออกตั๋ว และ

เป็นตั๋วทีถ่ึงกำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
2.4  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญา ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี ้
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2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสั้นด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
2.5  ตราสารหนี้ซึง่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเชื่อถือและ

อ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้
2.5.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ

ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 

2.6  ตราสารหนี้ซึง่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างองิได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอยา่งหน่ึงดงันี ้

2.6.1  มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ
ส้ันดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 
2.7  ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนกังานกำหนดเพิ่มเติม 

  
3.  ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วนั  

  
4.  ข้อกำหนดเพิม่เติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
4.2  ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแตเ่ข้าลักษณะดงันี้ 

4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดงักล่าว 
4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยมืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ตอ้งมีมูลคา่เป็นไปตามสมการ การคำนวณตามวิธกีาร

ดังนี้  
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ > (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))                                           
ทั้งนี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงเปน็ค่าซื้อหลักทรัพย์ 
หรือตราสารตาม reverse repo                                           

4.4  การดำรงมูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  
4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ > (มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพยห์รือตราสารที่ซื้อ ณ ส้ินวัน ไม่เปน็ไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต้องเรียกให้

คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใชใ้นการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลคา่รวมของ
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หลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกลา่วเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีมูลคา่หลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซื้อลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลคา่ของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซื้อ ณ ส้ินวัน มีมูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกนิ 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จำนวนใดจะตำ่
กว่า และมกีารกำหนดเรื่องดังกลา่วไวใ้นสัญญา ซึง่ได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปจัจัยความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว
บริษัทจัดการจะไมด่ำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้

4.5  การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดงันี ้
4.5.1  คำนวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถงึวันท่ีมกีารคำนวณ 
4.5.2  คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมีอยู่กับคู่สัญญา

รายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบงัคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือทรัพยสิ์นท่ี
โอนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6  discount rate ที่นำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนงึถงึปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซื้อแลว้ 
  
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังนี ้
1.  คู่สัญญา  ต้องมคีู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณทีี่คู่สัญญาดงักล่าวกระทำ

การในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจ หรือดำเนินกจิการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธรุกิจหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและให้ยมืหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 

Lending) 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟื้นฟ ู
1.4  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณชิย ์
1.6  บริษัทเงินทุน 
1.7  บริษัทหลักทรัพย ์
1.8  บริษัทประกันชวีิต 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ ่
1.10  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
1.11  นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิม่เตมิ 

  
2.  หลักทรัพย์ที่ให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ทำหน้าทีเ่ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
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3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดงันี้ 

3.1  ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยมืเพื่อเปน็ประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดงันี้  
3.1.1  เงินสด 
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมกีฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
3.1.4  ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญา ใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมกีำหนดวันใชเ้งินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วันนับแตว่ันออกตัว๋และ

เป็นตั๋วทีถ่ึงกำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
3.1.5  ตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีอายุไมเ่กิน 90 วันนับแตว่นัท่ีออก ซึ่งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี ้

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเปน็ credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสั้นด้วย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6  ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
3.1.7  หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แกก่องทนุเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรพัย์ให้แกก่องทุน  
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ทีม่ีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทั้งนี ้ในกรณีท่ีกองทุนไมม่ีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุน

จะรับหลักประกันดงักล่าวไม่ได ้
3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 

3.2  ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการ โดยวิธอีื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบงัคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 

3.3  ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคบัตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่
เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นั้นเอง 

3.4  ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ ส้ินวันมากกวา่หรือเทา่กับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื 
3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงนิสด ให้นำเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้

3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณชิย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  
3.5.2  บัตรเงินฝากหรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ดงันี้ 

3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น เป็น
ผู้มีภาระผูกพัน 

3.5.2.2  ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกำหนดวันใช้เงินตามตั๋วไมเ่กิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่ึง
กำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมือ่ได้เห็น 

3.5.2.3  ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแตว่ันท่ีออก ซึง่มี credit rating อย่างหน่ึงอยา่งใดดงันี ้
3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit 

rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะส้ันด้วย 
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3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4  reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลักษณะและสาระสำคญัของสัญญา  ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้ืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรม
การยืมและให้ยมืหลักทรัพย ์
  
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี ้
1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  underlying อื่นตามที่สำนกังานกำหนดเพิ่มเติม 
 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ 
derivatives เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
  

2.  เงื่อนไขการลงทุนบริษัทจัดการ จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน

โครงการ 
2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมคีู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหน้ีด้วยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินคา้นั้นก็ตาม 
  

3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทุนอาจต้อง

ชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
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4.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดังกลา่วต้องเป็นไปตามที่สำนกังานกำหนด 
  

5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1  ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงคำนวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และวัน

สุดท้ายของแต่ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดงักล่าวเป็นวันหยุดทำการของบรษิัทจดัการ  ใหค้ำนวณและแจ้งมูลค่ายตุิธรรมภายในวันทำ
การถัดไป 

5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและ
แจ้งมูลคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทันที 

5.3  คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได ้
  

6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทา่นั้น 
6.2  เข้าเป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอยา่งใด 

ดังนี ้
6.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงด้านเครดิตทีเ่กี่ยวข้องกับ

ความสามารถในการชำระหนีต้าม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมี
ภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกดิ credit event ขึ้นโดยจะมผีลให้ข้อตกลงซือ้ประกันความเส่ียง
ครบกำหนดทันที (ในกรณีท่ีไมเ่กดิ credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกต)ิ  ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพยีง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่กำหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าที่
ชำระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่
ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างองิที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อา้งองิ โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่
หรืออัตราลอยตวัที่อ้างอิงกับอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถา้ม)ี ของมูลคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลก
กับการท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกัน
ความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 

6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สำนกังานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงทีม่ีลักษณะดังนี้ 
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6.3.1  มีผลใช้บงัคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

6.3.2  ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้น
อ้างองิเส่ือมเสียไป 

6.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในตา่งประเทศ :  

ให้บริษัทจดัการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนได ้

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มี
หน่วยงานกำกับดูแลดา้นหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มกีารซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE  
ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก ่
1.1  ตราสารทุนตา่งประเทศ 

(1)  หุ้น  
(2)  ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม (1) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเตมิ 

1.2  ตราสารหนี้ตา่งประเทศ 
(1)  พันธบัตร 
(2)  ตั๋วเงินคลัง 
(3)  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III) 
(4)  ตั๋วแลกเงิน 
(5)  ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม (1) – (4) ตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 
  

2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทุน 
ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้ 

2.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทุนในตราสาร 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได้  (รวมถึงกรณีทีเ่ป็นตั๋วแลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน ทีม่ีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการ

ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงไดเ้พื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อยา่ง

สม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายตุิธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือไดซ้ึ่งจัดทำตามหลักวชิาการ
อันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
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2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีออกตราสารดังกลา่วเพื่อชำระหนี้การคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือ
ตั๋วสัญญาใชเ้งินดงักลา่วต้องมกีารรับอาวัลหรือรับรองโดยบคุคลดังนี้ 

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.4.2 สถาบันการเงินตา่งประเทศที่มีลักษณะทำนองเดยีวกับผู้รบัฝากตาม 2.4.1 
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋วทัง้จำนวนรวมถึงดอกเบี้ย 

(ถ้ามี) ตามที่ระบุไวใ้นตัว๋แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหนว่ย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

ต้องมคีุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดงันี ้
1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินท่ัวไปในส่วนที่ 1 

ข้อ 2.1 - 2.3  
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที่เปน็ดังนี ้

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ำกับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ (invested fund) ที่มีการซื้อขายใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO   

3.  ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุ้มครองผู้ลงทุนอยา่งเพียงพอท้ังนี้ ตามรายชื่อ
ประเทศที่สำนักงานกำหนด 

4.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหนว่ยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุ
จำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเทา่นั้น และมีนโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแทง่) 

4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทุน (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน
มากกวา่หรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น 

4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคำนวณตามสัดสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit 
ของกองทุน (investing fund) นัน้ 

4.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิีคำนวณตามสัดสว่น (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 เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
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ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงินฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้ 
(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกจิสถาบันการเงิน  
(2)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย  
(3)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
(4)  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม (1) – (3)  

  
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้

1.  ประเภท underlying  derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังนี ้
1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
1.2  อัตราดอกเบี้ย 
1.3  อัตราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  underlying อื่นตามที่สำนกังานกำหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาของ 

derivatives เท่านั้น  ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนดีังกลา่ว ต้องเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
  
2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ 
2.1  กรณีกองทุน ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ 
2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้   
                2.2.1  derivatives on organized exchange 
                2.2.2  OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นนติิบุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกบัดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO 
หรือที่เป็นสมาชกิของ WFE 
2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหน้ีด้วยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุน
ได้  ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสิีทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
  
3.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนทีม่ีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทุนอาจต้องชำระหนีต้าม
ข้อตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
4.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 
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ในกรณีท่ี บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใชส่ิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนกังานกำหนด 
  
5.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1  ให้คู่สัญญาอกีฝ่ายหน่ึงคำนวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้บรษิัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้ายของแต่
ละเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยดุทำการของบรษิัทจดัการ  ให้คำนวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจง้มูลคา่
ยุติธรรมของ derivatives ให้บริษทัจัดการทราบทันท ี
5.3  คู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่งยินยอมให้มกีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได ้
  
6.  หลักเกณฑ์เพิม่เตมิสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้
6.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเทา่นั้น 
6.2  เข้าเป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกับธุรกรรมอย่างหน่ึงอยา่งใด ดงันี้ 
                6.2.1  Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงดา้นเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะต้อง
ชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงเมื่อเกดิ credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเส่ียงครบกำหนดทันที (ใน
กรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะส้ินสุดในวันครบกำหนดตามปกติ)  ทั้งนี้ ไม่วา่ obligation จะมีเพยีงรายการเดยีว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเส่ียงมีหน้าทีช่ำระหนีเ้มื่อเกิด credit 
event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกับ obligation 
รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีารชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                6.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเส่ียงของสินทรัพย์อา้งองิที่เกดิจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อา้งองิ โดยผู้ขายประกันความเส่ียงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรือ
อัตราลอยตวัที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบั
การท่ีผู้ซื้อประกันความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกัน
ความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
6.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่น
ตามที่สำนกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลักษณะดงันี้ 
                6.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 
               6.3.2  ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิท่ีกำหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
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                6.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แกคู่่สัญญา 
 

3.14. อัตราสว่นการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : บริษัทจดัการจะลงทุน

หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพยสิ์นอื่น หรือหาดอหผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามที่สำนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

แก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขดว้ย  

 

ส่วนที่ 1 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
ข้อ  ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  
ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ตำ่กว่า 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 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน           

ไม่เกิน 20%1 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของธนาคารพาณชิย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปดิเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโ ดยมีรายละเอยีดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ดังกล่าวเป็นบคุคลดงันี้5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออก    และนำเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแตว่ันท่ีลงทุน 
ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
              

6 ทรัพย์สินดังนี ้ 
6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพยส์ำหรับผู้
ลงทุนทั่วไป ของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำให้
มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทที่จัดตัง้ขึ้นไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทำ
ให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1  
6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังนี ้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาต
ให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย)  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10%2 หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดหลักทรพัย์
ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีม ี 
กำหนดวันชำระหนี้ ≤397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม  
6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี ้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับตั้งแตว่ันท่ี
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating 

อยู่ในระดับ investment grade  

6.6 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วน ดงันี ้
6.6.1  จดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขาย
ในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ  (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำใหม้ีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไมไ่ด้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนด         
6.7 ธุรกรรมดงันี้ ที่คู่สัญญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.7.1 reverse repo  
6.7.2 OTC derivatives 

7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)  รวมกันไมเ่กิน 5% 
  1  หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในตา่งประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale  



28 
 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
   

 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 
ข้อ  ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกันหรือ

การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกลา่ว  
ไม่เกินอัตราใดอตัราหน่ึงดังนี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10%  
  

   

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน  
2. Derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่นิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนได้รบัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกันไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี  
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือ<6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มี
อายุทั้งโครงการ >1 ปี  
  

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทุนได้
ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกีารท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทุน สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

รวมกันไมเ่กิน 25% 
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2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี้ 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุน  ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
4 Reverse repo  ไม่เกิน 25% 
5 Securities lending  ไม่เกิน 25% 
6 ตราสารดงันี้ (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 
6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อทีต่ัวตราสารและ

ผู้ออกตราสารท่ีตำ่กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / 

unrated)   

รวมกันไมเ่กิน 15% 
  

7 derivatives ดังนี ้
hedging limit :   
การเขา้ทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

  
ไม่เกินมูลคา่ความเส่ียงทีม่ีอยู่ 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกีย่วกับ product 
limit 
 
ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทนุทีค่ำนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทุนของ MF (ทีม่ิใช่

กองทุนรวมวายุภักษ)์ ทุกกองทุนรวมกัน
ภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
ต้องมจีำนวนหุ้นของบรษิัทรวมกนั <25% 
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุน
วายุภักษ์) 
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2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหน้ีกึง่ทุนของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสาร
หน้ีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทาง

การเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา

สารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ี

ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี

ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหน้ีสินทาง

การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหน้ีสินทาง

การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก้ได้โดย

ข้อมูลหนี้สินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็น

ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และใน

กรณีที่ผู้ออกตราสารไมม่ีหนี้สินทางการเงิน

ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2ใหใ้ช้อตัราส่วนไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็น

รายครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มี

การยื่นแบบ filling ในลักษณะเปน็โครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้ิจารณา

เป็นรายโครงการ 

 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตาม
ข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 
credit rating อยูใ่นระดับตำ่กว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน  1ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอ
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ขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ีการยื่นแบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กับกรณีเป็นตรา
สารท่ีออกโดยบุคคลดังนี ้
1 ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2 ธนาคารออมสิน 
3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4 ธนาคารเพื่อการเกษตร  และสหกรณ ์
5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแหง่
ประเทศไทย 
8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9 บริษัทหลักทรัพย ์
10 สถาบันการเงินระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11 สถาบันการเงินตา่งประเทศทีม่ีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1-9)  

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS 
ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราขา้งต้นไม่ใชก้ับการลงทุนดังนี ้
   (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบัความ
เห็นชอบจากสำนกังาน 
           (1.1) มีขนาดเล็ก 
           (1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 
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2 ป ี
            (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวง
กว้าง 
    (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นท่ี บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ 

4 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property
ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วย
นั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสำนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตัง้ขึ้นใหม่โดยมีอายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ : 1หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting 
Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
  
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุให้
ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 
วัน นับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้  
 (3)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 
รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตามข้อ 1(2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตาม
ข้อ 1(1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำ
การนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนา
รายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product 
limit)  สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามข้อ 3.14 ส่วนท่ี 3 ในข้อที่ 1 
(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 2 (3) (ก) ในส่วนน้ี  
(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3  วันทำการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดตามข้อ 2 (3)(ก)(ข) บริษัทจัดการต้องทำร ายงาน
ข้อมูลตามข้อ 2 (1) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
  

(5)  ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามที่กำหนดใน ข้อ 3.14 ส่วนที่ 4  นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการดังนี้ด้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สำนักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องทำคำเสนอ
ซื้อ 
 
3. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ำหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 ในส่วนน้ี โดยอนุโลม  
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(1)  กรณีที่กองทุนมกีารลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรพัย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดมินั้น 
(2)  กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในส่วนที่ 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึ งประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญและต้องส่ง
รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการ 
 
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดำเนินการดงัต่อไปนี้  
(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ 
(2)  ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในข้อ 2 ในส่วนน้ี 
 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจดัการดำเนินการ
แก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว 
 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการต้องจัดให้มวีิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการ
ที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวธิีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมทั้งเมื่อได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการ
ต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดังกลา่วจะมีผลใช้บังคับ และใน
กรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแตว่ันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยัง
ไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิม่เติม 
 

4. การแบ่งชนดิหนว่ยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบง่ชนิดหนว่ยลงทุน    : ไม่มี 
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4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุน    : ไม่มี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)  : - 

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร้ังแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

- บริษัทจัดการ 

- หักบัญช ี

- ไปรษณีย ์

- ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนื 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวกด้วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการส่ังซื้อมีมูลค่าครบ หรือเกินกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการก่องส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และ/หรือ เต็มจำนวนวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี

อำนาจ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบกำหนดระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบท่ี

สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกแห่ง 

5.2.1 วิธกีารขอรับหนังสือชี้ชวน ใบส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชกีองทุนรวม 

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนจะแจกจา่ยหนงัสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อม

กับใบส่ังซื้อหนว่ยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้กับผู้ที่สนใจลงทุน และจดัให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการและคูม่ือภาษี

อากรไว้ที่ทำการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลโครงการ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ ใบส่ังซื้อหน่วย

ลงทุน ใบคำขอใช้บรกิารกองทุน และคู่มือภาษอีากรได้ที่บริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื

หน่วยลงทุนทุกวันทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการในระหว่างเวลาทำการ ทั้งนี้ สำหรับการเปิด

บัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคูม่ือภาษีอากรใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ

ทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษจีากการลงทุน 

5.2.2 วิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ในช่วงการเสนอขายครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหนว่ยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในใบคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเพื่อแสดงความ

จำนงในการส่ังซื้อหนว่ย พร้อมเงนิค่าซื้อหนว่ยเต็มจำนวนและนำส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือส่ังซื้อ

ทางโทรสารสำหรับผุ้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจดัการแล้ว 

วันเวลาส่ังซื้อหนว่ยลงทุน 
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ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันและเวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก

ตามที่ระบุในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

ราคาส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ในช่วงเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครั้งแรก ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี โดยต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท 

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

- สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ หรือกำหนดเพิ่มเติมใน

อนาคต 

นิติบุคคล 

- สำเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล 

- ตัวอย่างลายมอืชื่อผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

- สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 

- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท

จัดการยอมรับหรือกำหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

5.2.4 การรับชำระ และการเก็บรกัษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ส่ังซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนตามที่ระบุในคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยชำระเป็นเงินนำฝากเขา้บัญชี เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร ทีส่ามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตหักบญัชี

เดียวกันกับสำนักงานท่ีรับการส่ังซื้อภายในวันที่ส่ังซื้อเท่านั้น โดยเช็ค ดราฟต์ จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บญัชีประเภทกระแสรายวัน  

ทั้งนี้ การชำระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนโดยชำระดว้ยวิธกีารใดๆ บริษัทจดัการต้องสามารถเรียกเก็บเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวันและ

เวลาเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก 

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร (ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชกีองทุนกับบริษัทจัดการแล้ว) สามารถส่งหลักฐาน

การชำระคา่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธีที่บริษัทจดัการยอมรับไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้โดยทางโทรสาร 

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำส่ังซื้อแก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานยกเว้นการส่ังซื้อทางโทรสาร 
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การจองซื้อหนว่ยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนเรียกเก็บเงินตามเชค็ ดราฟต์ เช็คธนาคาร 

หรือคำส่ังหักบัญชีธนาคาร และได้รับเงินคา่จองซื้อหนว่ยลงทุนเตม็จำนวนแล้ว 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้จัดสรร และบันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียน

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งใบยืนยันการส่ังซือ้ (ถา้ม)ี พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ

ภาษีสำหรับคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์

ภายใน 15 วันนับแตว่ันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทำการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนและชำระเงินคา่ส่ังซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหนว่ยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ได้ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ต้องสามารถนำเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซื้อเขา้

บัญชีภายในระยะเวลาเสนอขาย โดยนำฝากเข้า 

- “บลจ.ฟลิลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บญัชีประเภทกระแสรายวัน  

 

5.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนตามที่ส่ังซื้อหลักจากที่บริษัทจดัการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จำนวนแล้ว 

ยกเว้นในกรณีทีก่ี่สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อโดยใช้หลักการ “ส่ังซื้อก่อน ได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รบั

คำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วย

ลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จะอยู่ในดุลยพินจิของบริษัทจดัการท่ีจะจัดสรรให้กับรายใดรายหนึง่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

 

5.2.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยตุิโครงการ 

เนื่องจากหลังส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้วปรากฎวา่โครงการเสนอขายประชาชนได้ไมถ่ึง 35 ราย ทำให้ไม่

สามารถจัดตัง้กองทุนได้ บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุนพร้อม 

ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกดิขึ้นจากเงนิท่ีได้รับจากการจำหน่ายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเป็นเชค็ขีดคร่อมเฉพาะส่ัง

จ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือน

นับตั้งแตว่ันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุน หากบริษัทจดัการไม่
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สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจัดการจะชำระ

ดอกเบี้ยในอัตราไม่ตำ่กวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันถดัจากวนัท่ีครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนดว้ย 

 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจัดการ 

- หักบัญช ี

- ไปรษณีย ์

- ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนื 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

6.2.1 การขายหน่วยลงทุน : 

6.2.1.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน : 

1) ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนและสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนระหว่างเวลา 

8.30 – 15.30 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันส้ินทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อส้ินวันทำการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

ทั้งนี้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้ง

แรก 

2) ผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อไมต่่ำกวา่ 5,000 บาท สำหรับการส่ังซื้อครัง้แรก และส่ังซื้อไม่ตำ่กว่า 2,000 บาท สำหรับการ

ส่ังซื้อครั้งถัดไป โดยไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดในแต่ละวัน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับการส่ังซื้อครัง้แรก) 

และคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจนและนำคำขอเปดิบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำส่ังซื้อพรอ้มทั้งเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จำนวนไปยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื หรือสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ได้สำหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทนุกับบริษัทจัดการแล้ว ผู้ส่ังซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่

บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ีมีการส่งคำส่ังซื้อหนว่ยลงทนุทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทัง้นี้ หากปรากฎ

ในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัท

จัดการได้ดำเนินการตามข้อมูลทีไ่ด้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อได้ใหค้วาม

เห็นชอบกับบริษัทจัดการในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว  



39 
 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 

กรณีผู้ส่ังซิ้อหน่วยลงทุนส่งคำส่ังซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ

หรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนแกไ้ขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่วา่ด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการขายหนว่ยลงทุนดังกลา่ว ให้แก้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน 

3) ผู้ส่ังซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้

ในเขตหกับัญชเีดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำส่ังซื้อภายในวนัท่ีส่ังซื้อเท่านั้น โดยเชค็หรือดราฟต์

ดังกล่าว จะต้องลงวันท่ีที่ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจา่ยในนาม 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม บัญชีประเภทกระแสรายวัน หรือ 

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีประเภทกระแสรายวัน  

- “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทนุ” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสีลม ซอย 22 บญัชีประเภทกระแสรายวัน  

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมกีารเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ โดยไมถ่ือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

4) ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชำระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คหรือดราฟต ์ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน

ภายในวันเดยีวกันของบรษิัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแหง่ที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ส่ังซื้อทำการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายวนัถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายถดัไปนั้น หากเช็คหรือดราฟต์ 

ดังกล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้ส่ังซื้อ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อนั้นและจะ

ส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้ส่ังซื้อทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด ภายในวันรุง่ขึ้นนับจากได้รับเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนจากธนาคารผู้เรียก

เก็บ 

5) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนจากผูซ้ื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบสำเนาคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนไว้

เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือเป็นไป

ตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด 

6) ผู้ส่ังซื้อที่ได้ทำการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระคา่ซื้อหนว่ยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนและขอคืนค่าซื้อหน่วยลงทนุไม่ได้ 

7) นายทะเบียนหนว่ยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะสง่หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทาง

ไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

8) การเพิ่มหนว่ยลงทุนท่ีขายได้แล้วจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น 

9) สิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
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10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามที่ บริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดย

จะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ 

6.2.1.2 การขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน : 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดตอ่กับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจดัการเพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถเลือกที่จะสง่คำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งเชค็หรือดราฟต์ขีดครอ่ม

เฉพาะสั่งจา่ยในนาม “บลจ.ฟิลลิป เพื่อซื้อหน่วยลงทุน” 

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะมกีารเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีส่ังซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวได้ โดยไมถ่ือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

และส่งมายงับริษัทจัดการตามทีอ่ยู่ข้างล่างนี้ 

“บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม. 10500 ’’ 

 

ทั้งนี้บริษัทจดัการจะบันทึกเวลาในการรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บริษัทจัดการจะถือเอาวนัท่ีบริษัทจัดการสามารถเรียกเกบ็

เงินตามเช็คหรือดราฟต์ที่ส่งมาพร้อมคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นวนัทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคา

ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอัน

เกี่ยวกับวธิีขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการใหย้ึดตามรายละเอยีดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุน ข้อ 6.2.1 (5) ถงึ (10) 

    6.2.1.3 การขายหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอดว้ยวธิีการหักบัญชี : 

ผู้ถือหน่วยสามารถใชว้ิธีการหักเงินจากบัญชเีงินฝากธนาคาร เพือ่ซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตเิปน็ประจำตามชว่งเวลาโดยยื่นคำขอใช้

บริการได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

     (1) เมื่อผู้ถือหน่วยทำรายการซื้อหน่วยลงทุนโดยใชว้ิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารอย่างสท่ำ

เสมอ บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยจะถกูหักในจำนวนท่ีผู้ส่ังซื้อระบุไว้ในการทำรายการในแต่ละครั้ง และจำนวนเงินท่ีถูกหักดังกล่าว จะ

ถูกโอนมายังบัญชเีงินฝากที่บริษทัจัดการเปิดขึ้นเพื่อรับชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุน 

     (2) คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ถือหนว่ยได้ทำรายการส่ังซื้อ และบริษัทจัดการได้รับ

เงินคา่ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีขายหน่วย

ลงทุนของบริษัทจัดการ ให้ยดึตามรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 (5) ถงึ (10) 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง้วันเริม่ให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริม่

ให้บริการดงักลา่วและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ที่ทำการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถา้มี) รวมทั้งแจ้งขัน้ตอนและวิธีการซื้อขายหนว่ยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการด้วย 

    6.2.1.4 การขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet) : 

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่ือเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริม่ให้บริการและรายละเอียดของการ

ให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริม่ใหบ้ริการดังกล่าวและจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท่ีทำ

การของบรษิัทจดัการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา้ม)ี รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหนว่ยลงทุน

นั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ของบริษัทจดัการด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขละข้อกำหนดอันเกี่ยวกบัวิธีขายหน่วยลงทุนของบรษิัท

จัดการให้ยดึตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนข้อ 6.2.1 (5) ถึง (10) 

    6.2.1.5 การขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัติโนมตัิ (Automatic Teller Machine) : 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการ และ

กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัตติาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลา่วที่สำนกังานของบรษิัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนเริม่ใช้บริการ 

    6.2.1.6 การขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank) : 

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทีม่ีบัญชีกองทุน สามารถส่ังซื้อหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ภายใตเ้งื่อนไขที่บริษัทจดัการจะกำหนดขึ้น

ต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นน้ันต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ ค่าใช้จา่ย 

ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

(ถ้ามี) ท่ีผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนใช้บรกิาร บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามที่จา่ยจริง 

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ จะมกีารเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกับการส่ังซื้อ หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนครัง้

แรก รวมถงึบริการใดๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วซึ่งบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่มีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(www.phillipasset.co.th) 

 6.2.2 ข้อจำกัดในการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียง หรือความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิทัจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพยีงบางส่วน หรือ

ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจง้ให้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 6.2.3 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตัง้แตว่ันทำการถัด

จากวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทนุตามสัดสว่นของเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

เงินท่ีได้รับจากการส่ังซื้อหนว่ยลงทุน (ถา้มี) บรษิัทจัดการจะนำรวมเขา้เป็นทรัพย์สินของกองทุน 

 

6.3. การส่ังซื้อหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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7.  การรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนื 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดใ้นวันและเวลาทำ

การท่ีบริษัทจดัการกำหนดให้ส่งคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนน้ัน ที่

คำนวณจากมูลคา่หน่วยลงทุนใชเ้พื่อคำนวณราคารับซื้อคืน หักดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยผู้ถือหนว่ย

ลงทุนสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ เวน้แต่บริษัทจดัการจะกำหนด หรือ

อนุญาตเป็นอย่างอื่น 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ได้รับหลังระยะเวลาการรับคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 

 

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคําขอเปิดบญัชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอรมหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาํหนด บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาใชเปนหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหนวยลงทุน หรือเปนหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทําธุรกรรมของผูถือ

หนวยลงทุนกับบรษิัทจัดการ และ/หรือเพื่อใชในการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถือหนวยลงทุนท่ีแสดงมติเมื่อตรวจนับมติสําหรับการขอ

มติใด ๆ จากผูถือหนวยลงทุน 

7.3.วิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน : 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคนื 

ไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำส่ัง” หรือข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือข้อ 16 “วิธกีารคำนวณ กำหนดเวลาใน

การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธีการดำเนินการในกรณีท่ี

มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง” และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด เห็นชอบ ส่ังการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

7.4.1 วิธกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทุนหรือเป็นจำนวน

หน่วยลงทุนท่ีต้องการจะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึง โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นตำ่ในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยต้องกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ใน “คำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชดัเจน และสามารถส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวได้ในวันและเวลา

ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน หรือทางโทรสารหรือไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบรษิทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบญัชีกองทุน

รวม และ/หรือแบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาใชเ้ป็นหลักฐานในการซือ้ 

และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพือ่การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และ/หรือเพื่อใช้

ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมตใิดๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหนว่ย

ลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทกุฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วันนับแตว่ันท่ีมีการส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งนี้ หากปรากฎในภายหลังว่าขอ้ความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ

บริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการไดด้ำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-

mail) แล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนไดใ้ห้ความเห็นชอบกับบริษัทจดัการในการดำเนินการตามข้อมูลท่ีได้รับทาง

โทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) นั้นแล้ว 

(2) หลังจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแลว บริษัทจดัการหรือผู

สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสง่มอบสําเนาคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหผู้ถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  ยกเว้นใน

กรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนส่งคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (E-mail) หรือเป็นไปตามวิธีการท่ีผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุกำหนด 

 

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ ส้ินวันทำการรับซื้อคนื

หน่วยลงทุน ซึง่จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเปน็เกณฑใ์นการคำนวณหักดว้ย

ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ตามอัตราที่กำหนดไว้ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

 

กรณีเอกสารหลักฐานการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไมค่รบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหนว่ย

ลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไมว่่าดว้ยเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว และบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธใินการเรียกเอกสารประกอบคำส่ังขายเพื่อประกอบในการทำรายการเพิ่มเตมิในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

7.4.2 วิธกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
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หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืนอยา่งใดอย่างหน่ึง โดยไม่กำหนดมูลคา่ขั้นตำ่ในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องกรอก

รายละเอียดตา่งๆ ใน “คำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถว้นถูกตอ้งและชัดเจน 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับ โดยผู้

ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน) พร้อมทั้งแนบสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน หรือ บัตร

ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการท่ีลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และผู้ถือหน่วยลงทนุ

ประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญ แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบคุคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ

กระทำการ และหนังสือบริคณหส์นธิของนิติบุคคลนั้นให้บริษัทจดัการทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ

ที่จะปฏิเสธคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถุกต้องและชดัเจน 

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ส่งคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณียใ์นวันทำการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนถัดจากวันท่ีบริษทัจัดการได้รับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วทางไปรษณยี์โดยใช้ราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนวันน้ัน 

เป็นเกณฑใ์นการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ตามอัตราที่กำหนดไว้และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

7.4.3 วิธกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทนุผ่านทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 (1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัิโนมัติ (Automatic Teller Machine) 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการ และ

กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัตติาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลา่วที่สำนกังานของบรษิัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนเริม่ใช้บริการ 

(2) วิธีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ (Internet) 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดงักล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการ และ

กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัตติาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลา่วที่สำนกังานของบรษิัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนเริม่ใช้บริการ 

7.4.4 วิธกีารรับซื้อคืนหน่วยลงทนุลงทุนทางโทรศัพท์ (Tele-bank) 

เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการ และ

กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัตติาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกลา่วที่สำนกังานของบรษิัท

จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 15 วันก่อนเริม่ใช้บริการ 

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
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บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริม่ทำการถึง 12.00 น. ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น

ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำส่ังให้บริษัทจัดการหยกุรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ัง

ขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ ณ ที่เปดิเผยของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.7. การขายคืนหนว่ยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน 

7.8. รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน 

(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการดั้บคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้

ถือหน่วยได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบรษิัทตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำส่ังขายคืนหน่วยลงทนุไว้ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุใน

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อไดร้ับการอนุมัตจิากบริษัทจดัการกอ่น 

(2) ยกเว้นกรณตีามข้อ “การเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ” และข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน 

ไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ หรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทัง้หมดตามทีผู้่

ถือหน่วยลงทุนไดม้ีคำส่ังขายคืนไว้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินคา่ขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนเทา่นั้นเป็นเช็คขดีคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงท ุหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าว

ฝากเขา้ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักลบเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร

จัดการของบรษิัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

(3) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน จะทำในวันทำการถดัจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน

นั้น โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธใินหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณยี์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวัน

ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

(4) กรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลคา่คงเหลือในบัญชแีละบัญชีนั้นไม่มีการติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต่้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธกีาร วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปน็
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การอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยบริษทัจัดการจะตดิประกาศดงักล่าวที่

สำนักงานของบรษิัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ : 

8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 

- บริษัทจัดการ 

- ไปรษณีย ์

- ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคนื 

8.2. รายละเอยีดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิม่เติม : 

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหนึ่ง (เรียกวา่ “กองทุนต้นทาง”) ไป

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น (เรียกวา่ “กองทุนปลายทาง”) น้ันการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหนว่ยลงทนุ

ของกองทุนต้นทาง ซึ่งเป็นกองทนุภายใตก้ารจัดการของบรษิัทจัดการหรือภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการอื่น เพื่อมาลงทุนใน

กองทุนปลายทางภายใต้การจัดการของบรษิัทจดัการ ไมว่่าจะเปน็การสับเปล่ียนหน้วยลงทุนมายงักองทุนปลายทางหน่ึง หรือหลาย

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจัดการ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสับเปล่ียนหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทาง ภายใน 5 

วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีคำส่ังให้บริษัทจัดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกบั

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามวันและเวลาทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดการใช้สิทธิในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนชั่วคราว และ/หรือถสวรในกรณีที่บริษัท

จัดการเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 

วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไมไ่ด้ 

หากรายการสับเปล่ียนนั้นไดเ้สร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเส้นบริษัทจดัการจะอนญุาตใหเ้พิกถอนได้ 

8.2.1 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ สามารถดำเนินการได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

(1) ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุต้นทาง ตามวิธีการในหวัข้อ “วธิีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน” และขอสับเปล่ียนเงินลงทุนระหว่างกองทุน

ด้วยวิธีหักลบของบรษิัทจดัการ 

(2) ส่ังซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ตามวิธกีารในหัวข้อ “วิธีการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” และหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก” โดยระบุการชำระเงินด้วยเงินท่ีได้จากการขายคืนของกองทุนต้นทางไวใ้นคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ไม่รวมถงึวิธกีาร
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ขายหน่วยลงทุนตามหวัข้อ วิธีการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan) 

(3) เมื่อบรษิัทจัดการดำเนินการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว นายทะเบยีนจะออก “หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” ตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้นำส่งพร้อม “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวา่ด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย”์ ต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด 

8.2.2 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจัดการอื่น 

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจัดการอื่น 

มาลงทุนในกองทุนนี้ สามารถดำเนินการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ตามวิธกีาร ตามหัวข้อ “วิธีการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” 

หรือหัวข้อ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” ทั้งนี้ไม่รวมถงึวิธกีารขายหนว่ยลงทุนตามหัวข้อ “วิธกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน

เป็นประจำโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก (Saving Plan)” ตามวธิีการต่อไปน้ี  

(1) ดำเนินการให้บริษัทจัดการอืน่ของกองทุนต้นทาง ชำระเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางเขา้บัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการเปดิไว้เพื่อรับเงินชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุน 

(2) ดำเนินการให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทาง จัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสาร

หลักฐานอื่นใหแ้ก่บริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ส่งมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทจัดการดว้ยตนเอง 

8.2.3 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการไปยังกองทุนรวม

เพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการอื่น 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการอื่น สามารถดำเนินการได้ตามวธิีการดังต่อไปนี้ 

(1) ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุต้นทาง ตามวิธีการในหวัข้อ “วธิีการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน” และแจ้งความประสงคใ์นการสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น ชื่อกองทุนปลายทางและบริษัทจัดการอื่นนั้น หรือข้อมูลอื่นตามทีก่ฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

หรือบริษัทจัดการกำหนดต่อบริษทัจัดการ 

(2) เมื่อบรษิัทจัดการดำเนินการขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้ว บรษิัทจัดการจะดำเนินการจดัทำเช็คส่ังจ่ายกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการอื่น หรือโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากที่บริษัทจดัการอื่นเปิดไว้เพื่อรับเงินคา่ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่นดังกลา่ว และนายทะเบยีนจะออก “หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพ” ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษใีห้แก่ผู้ถือหนว่ย

ลงทุนได้นำส่งพร้อม “หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์” ต่อกรมสรรพากร ตามที่กฎหมายกำหนด 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามวิธีการข้างต้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพื่อการ

เล้ียงชีพนี้ แล้วให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนได้ทำการโอนการลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพตามกฎหมายที่
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เกี่ยวข้อง 

8.2.4 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการกับกองทุนรวมอื่นๆ 

บริษัทจัดการอาจจดัให้มกีารสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการกับกองทุน

รวมอื่นๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการตามที่กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

ทั้งนี้ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปยังกองทุนรวมที่ไมใ่ชก่องทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไม่ถือเป็นการ

โอนย้ายการลงทุนตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสทิธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย

ภาษีอากรกำหนด 

8.2.5 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน/โอนย้ายหน่วยลงทุน กรณีเลิกโครงการตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” ในหนังสือชี้

ชวนของกองทุนว่าด้วยเรื่อง การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเลือกระหว่างการรอไถ่ถอนเงินออกจาก

กองทุน หรืออนุญาตให้ทางบริษทัจัดการทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกองอื่นของบริษัทจดัการ หรือ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการมีข้อกำหนดในการเลือกบริษัทจดัการปลายทาง โดยจะเลือกกองทุน

ที่มีลักษณะการลงทุนใกล้เคยีงกนั โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มเีอกสารสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทำการแจ้งความจำนงในเรื่องดังกลา่วไว้

ในใบคำส่ังซื้อกองทุนรวม 

8.2.6 ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้

8.2.6.1 ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีภายใตจ้ัดการของบริษัทจดัการเป็นกองทุนต้นทาง หมายถงึมูลค่า

หน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ที่บริษทัจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จัดการกำหนด 

8.2.6.2 ราคาขายหนว่ยลงทุนกรณีกองทุนรวมภายใต้จดัการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง หมายถงึมูลคา่หน่วยลงทุนใชเ้พื่อ

คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำการขายหนว่ยลงทุน ทีบ่ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนไดร้ับ

คำส่ังซื้อหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดและได้รับชำระค่า

ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้ว 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสิทธิท่ีจะพติารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถ้า

มี) ในอตัราที่บริษัทจัดการกำหนดตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุน” โดย

อาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเป็นเงินสดจากผูถ้ือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนต่อ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตจ้ัดการของบรษิัทจดัการเป็น

กองทุนต้นทาง หรือให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนชำระรวมกับคา่ซื้อหนว่ยลงทุนกรณีกองทุนรวมภายใตจ้ัดการของบริษัทจดัการเป็นกองทุน
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ปลายทาง และบริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทำรายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าว หากไม่สามารถ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ย หรือค่าธรรมเนียมที่เกีย่วข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมบูรณ์ตามอัตราและวิธกีารท่ีบริษัทจดัการกำหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธกีาร และ/หรือวันและเวลาทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพือ่

การเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหนว่ยในอนาคต รวมถงึการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำส่ัง หรือการ

ตีความ หรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใดโดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 

9. การรับชำระค่ารับซื้อคนื สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นเงินและจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

แทน  โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเปน็หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจดัการได้รับมติ

พิเศษให้ชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 

 

10. การเลือ่นกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ

เปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นวา่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อยา่งสมเหตุสมผล 

(2) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการยังไม่ไดช้ำระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการพบวา่ราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่

หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

(3) มีคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั

ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้องนั้นต่าง

จากราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนท่ี

ถูกต้อง 

 

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษทัจัดการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 10 วนั

ทำการนับตัง้แตว่ันทำการถดัจากวันท่ีมีคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท้ังนี้ 
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หากการผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดำเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ประกาศการเล่ือนกำหนดการชำระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแหง่ของบรษิัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มคีำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนทราบโดย

พลัน 

(2) แจ้งการเล่ือนกำหนดการชำระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนและจดัทำรายงานในเรื่องดงักล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการ

ได้รับความเห็นชอบ หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(3) ในระหวา่งที่บรษิัทจัดการเล่ือนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน หากถึงวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนวันอื่นและมีผูถ้ือ

หน่วยลงทุนส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซื้อคนืหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ บริษัทจดัการจะต้องชำระเงินคา่ขายคืนหน่วย

ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงชำระเงนิค่าขายคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุใน

วันน้ันๆ ต่อไป 

 

11. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามคำสั่ง : 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซื้อ คาํส่ังขายคนื หรือคําส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี

ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําส่ังซื้อ คาํส่ังขายคืน หรือคาํส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตดุังต่อไปนี้  

 (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ 

 (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณใีดกรณีหน่ึงดังนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งใหก้ระทำได้ไมเ่กิน 1 วันทำการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสำนักงาน 

        (ก) มเีหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จา่ย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปดิได้อย่างสมเหตุสมผล 

      (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

       (ค) มีเหตจุำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

กองทุนรวมอย่างมีนยัสำคัญ  

         (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายไดต้ามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

        (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

         (ค) มีเหตุที่ทาใหก้องทุนรวมไม่ได้รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดังกล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
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 (4) เป็นการไม่ขายหนว่ยลงทุนตามคำส่ังซื้อหนว่ยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคำส่ังซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะ

ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจรงิดังนี ้

        (ก) บรษิัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกีย่วข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้

               1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและ

ปราบปราม 

การฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

               2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

               3. การกระทำทีเ่ป็นการปฏิบัตติามคำส่ังเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 

        (ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถดำเนินการรู้จักลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค้าไดใ้น 

สาระสำคัญ 

 (5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน

อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพยีงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน

บุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ

เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 

 
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ัง

ขายคืนหนว่ยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

 (1) แจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอืไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย

พลัน และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำ

ส่ังซื้อหรือคำสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันดว้ย 

 (2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล 

และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน 

 (3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนหรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตาม

ข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมดำเนินการดังนี้ ก่อนการเปดิรับคำส่ังซื้อหรือคำสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน 

        (ก) รายงานการเปิดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำ

การสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันใหส้ำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปดิรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 

        (ข) แจง้ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปดิขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
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ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปดิรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนดว้ย

วิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 

12. การหยดุขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 

หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยดุรับคำส่ังซื้อ คำส่ัง

ขายคืน หรือคำส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปดิได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนั

ทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำส่ังซื้อ คำส่ังขายคืน หรือคำส่ัง

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหนว่ยลงทุน : 

 

14. การจ่ายเงนิปนัผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 

14.3. กำหนดเวลา วิธกีาร และขอ้จำกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน : - 

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุ : 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทุน ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อ

รวมกับคา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจดัทำเอกสารต่างๆ ของกองทุน 

เช่น หนังสือบอกกลา่วต่อผู้ถือหนว่ย ประกาศรวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปขีองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จา่ยดงักลา่วเป็นการประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมขึ้นอยู่กับปจัจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอตัราขั้นสูงของยอดรวม

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดแจง้ในโครงการ 

 

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 
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15.2.1. คา่ธรรมเนยีมจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.605  ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลคา่หน้ีส้ินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลคา่หน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  ในอัตราไมเ่กนิร้อยละ 0.1766 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหัก

มูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.0695 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

 ค่าธรรมเนยีมผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ รายปี (ถ้าม)ี :  

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลคา่หน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุน

รวมหักมูลคา่หน้ีสินท้ังหมด 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.107 ต่อปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลคา่หน้ีสินท้ังหมด เว้นแต่คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมที่ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน  

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ : ไม่ม ี

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจดัจำหน่าย : 
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัจำหน่าย  

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ : ไม่ม ี

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอื่นๆ : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 1.8564 ตอ่ปีของมูลคา่ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมหักมูลค่าหน้ีสินท้ังหมด 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยในการจัดตั้งกองทุน คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเปน็กองทุนรวม และค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบยีนเพิ่มทุนของกองทุนรวม 

(2) ค่าใชจ้่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหนว่ยลงทุน คา่ใช้จา่ยในการออกเช็ค คา่ใช้จา่ยในการนำเงนิค่าซื้อหนว่ยลงทุนจากบัญชีซื้อ

หน่วยลงทุนเขา้ฝากในบัญชีกองทุน และค่าใช้จ่ายในการนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(3) ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย คา่จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จา่ยดา้นการตลาด การ

เผยแพร่ความรู้ โดยการส่งขา่วสารด้วยวิธกีารใดๆ ตลอดจนการจดัสัมมนา จดัอบรมแนะนำกองทุนไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปมีูลคา่

ทรัพย์สินสุทธิ 

(4) ค่าจัดทำ คา่พิมพ์หนงัสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ทุกรอบปีบัญชี คา่

แปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนว่ยลงทุนเป็นภาษาตา่งประเทศ คา่จัดทำ ค่าพมิพ์ และค่าจัดส่งรายงานประจำปี รายงานทุกรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชี หรือหนังสือบอกกล่าว รายงาน และจดหมายตา่งๆ ถงึผู้ถือหน่วยลงทุน และบุคคลที่เกีย่วข้องกับ

กองทุนรวมโดยตรง 

(5) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกีย่วเนื่องกบักองทุนรวม เช่น การเปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การจัด

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ คา่สมุดเช็ค คา่ไปรษณียากร คา่

โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ เป็นตน้ 

(6) ค่าจัดทำ และคา่พิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบพิมพ์ที่ใชใ้นการทำรายการของกองทุนรวม 

(7)ค่าใชจ้่ายที่เกีย่วเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุนรวม เช่น ค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารตา่งๆ 

ภาษีอากรแสตมป์ คา่ใช้จา่ยในการโอน และรับโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จา่ยนายทะเบียนหลักทรัพย์ คา่ใชจ้่ายในการจดัทำเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใชจ้่ายในการเบิกเอกสารสิทธใินหลักทรัพย์ และ/หรือค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยอื่นใดที่ทำให้กองทุน

สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินนั้นได้ 

(8) ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี รวมถงึการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ย หรือ

ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวข้องในการจดัการกองทุนรวม เช่น คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดเีพื่อการรับชำระ

หน้ีใดๆ ของกองทุนรวม 

(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการชำระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

(10) คา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร หรือภาษอีื่นใดที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้าม)ี ท่ีเกดิขึ้น หรือ
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เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไวใ้นทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศ เชน่ การจัดหาให้ไดม้า รับมอบ ส่งมอบ 

ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยในการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงิน ค่าใชจ้่ายของศนูย์

รับฝากหลักทรัพย์ตา่งประเทศในการให้บริการท่ัวไป คา่ธรรมเนยีม และค่าใช้จา่ยทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา คา่ประกันความเส่ียงจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศทัง้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตา่งประเทศ หรือความ

เส่ียงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทนุในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward , Swap , Future และค่าใชจ้่าย หรือ

ค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทนุสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงักล่าว 

เป็นต้น 

(11) คา่ธรรมเนยีม หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกดิขึ้นในการจดัการกองทุนทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เช่น คา่ที่ปรึกษากฎหมาย 

ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย คา่ใช้จา่ยดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน 

ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม ค่าใช้จ่ายตา่งๆ ในการประสานงาน เช่น 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง คา่ที่พัก คา่เบีย้เล้ียง คา่ประกันการเดินทาง เปน็ต้น 

(12) คา่ธรรมเนยีม หรือค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกับการชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น คา่ธรรมเนยีมธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดลองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement Advance / Contractual Settlement) จาก

ผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ กรณีเกิดรายการ Failed Trade ในรายการขายหลักทรัพย์ตามที่จา่ยจรงิ เป็นต้น 

(13) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน 

(14) คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกดิขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ คา่พิมพ์แบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับ

หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ถอืหน่วยลงทุน คา่ใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จา่ยทีเ่กิดจากการรับ

จำนองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทัง้ค่าใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย 

 

15.3. คา่ธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน : 

15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไม่มี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทีอ่ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 
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- การรับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษิัทจัดการอื่น ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่ือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้ง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : ม ี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

ในอัตราไมเ่กินร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

หรือเรียกเก็บในอัตราไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยมีเงื่อนไขดังนี ้

- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทีอ่ยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

- การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่นภายใตก้ารจัดการของบรษิัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอตัรา 200 บาทต่อ

รายการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนาคต โดยไมถ่ือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บรษิัทจัดการจะแจ้ง

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

- ค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 

- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่ : ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ำหนดในโครงการ (Exit Fee) : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอื่นๆ : 

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา : 

- ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเข้า
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บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด 

- ค่าธรรมเนียมในการขอเปล่ียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ท่ีเกดิขึ้นจรงิซึ่ง

พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคา่ธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนใน

อัตรา 20 บาทต่อ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผู้ขอในวันที่ยื่นคำขอเปล่ียนแปลงข้อมูล ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดังกล่าวในกรณีท่ีเป็นการขอดำเนินการครัง้แรกของผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือเป็นเหตุผิดพลาดจาก

การบันทึกข้อมูลของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

- ค่าธรรมเนียมทีเ่กดิจากการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงินตา่งธนาคาร หรือโอน

ข้ามเขตสำนักหกับัญชซีึ่งผู้ถือหนว่ยจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ด้วยตนเอง 

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 

15.4. วิธกีารคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

(1) การคำนวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อคา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน และหัวข้อค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทุน จะบวกด้วยภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้าม)ี 

(2) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น

รายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทำการถัดจากสิ้นเดือน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมในหัวขอ้อื่นๆ จะเรียกเก็บตามทีจ่่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะจ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยต่างๆ ในงวดเดยีวหรือเฉล่ียนตัดจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมเป็นรายวัน ทั้งนี้ การตดัจ่ายดงักล่าวจะ

เป็นไปตามหลักการบัญชแีละวิธปีฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการน้ัน 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย : 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใช้จา่ยตามที่ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วันทำการนับแตว่ันท่ีมกีารลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ย

ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 
 

การลดคา่ธรรมเนยีมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าสำนักงานใหค้วามเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการในเรื่อง

ดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อ 15.5.1 แล้ว 
 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจดัการ

ต้องคำนึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นสำคัญ และตอ้งเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงดว้ยวิธกีารท่ีเหมาะสมอันทำให้มั่นใจไดว้่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกลา่ว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มกีาร

เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหนว่ยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน (ถา้มี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นไมเ่กินกวา่อัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไว้ใน

โครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือ

ค่าใช้จา่ยเพิ่มขึ้น 

(2) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเดิมตามที่ระบุไวอ้ย่าง

ชัดเจนในโครงการแล้ววา่บริษัทจดัการสามารถกระทำดังกลา่วได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการประสงค์

จะขึ้นคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนนิการตามหลักเกณฑ์ดงันี้ 

(ก) ในกรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลา่ว บริษัทจัดการจะต้องได้รับ

มติพิเศษ 
 

ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2)(ก) มใิห้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษ  
 

15.5.3 บรษิัทจัดการจะดำเนินการแจ้งการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามข้อ 15.5.1 หรือข้อ 15.5.2 (2) ให้สำนักงาน

ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ : -  

 

16.วิธกีารคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลคา่หนว่ยลงทุน และราคาหนว่ย

ลงทนุ หลกั 

เกณฑ์และวิธีการดำเนนิการในกรณทีี่มูลค่าหน่วยลงทนุไมถู่กต้อง : 

16.1. วิธกีารคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ใน

ประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ : 

(1) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกีารท่ีสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
การคำนวณมูลค่ายตุิธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการท่ีสอดคล้องกับประกาศ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงหลักการ 
หรือวิธีการคำนวณโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 
(2) บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
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(2.1) คำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ 

(2.2) คำนวณราคาขายหนว่ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทนุ ทุกส้ินวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการคำนวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจัดการกองทนุรวมใช้มูลคา่หน่วยลงทุนของสิน้วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนน้ัน
เป็นเกณฑใ์นการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2.3) ประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนล่าสุด ดังนี ้
(ก) กรณีกองทุนรวมเปดิแบบมีกำหนดระยะเวลา (Interval Fund) ที่กำหนดวันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกันตัง้แต่หนึ่ง
เดือนขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
วันทำการสุดท้ายของเดือนภายในวันทำการถัดไป 
(ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) บริษัทจัดการจะประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายในวันทำการถัดไป 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมือ่ส้ินวันทำการท่ีคำนวณนั้น 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งต้น ต้องได้รับการรับรองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
การประกาศขา้งต้น บริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือ การประกาศ
ทางหนังสือพิมพ์  เป็นต้น เพื่อใหผู้้ลงทุนสามารถรับทราบ และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปดิเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัด
ให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแหง่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีการประกาศดังกล่าวไดก้ระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่น
ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการ
ถัดไปก็ได ้
ในกรณีท่ีมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
(3) การใช้ตวัเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิด บริษัทจดัการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) คำนวณมูลคา่หน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหนว่ย
ลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนยิมตำแหน่งที่ 4 ขึ้นส่วนมูลคา่หน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะตัดทศนยิมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคา่หน่วยลงทุนตามทีค่ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนยิม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนยิมตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามทีค่ำนวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมีทศนยิม 5 ตำแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจ่ะใช้ผลลัพธ์เป็น
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนยิมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
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ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวมเปดิ และบริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ภายใน 1 วันทำการถัดไป 
สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายไดแ้ก้ไขเปล่ียนแปลงเพิม่เติมประกาศ 
กำหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไมถ่ือเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปดิมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
บริษัทจัดการจะดำเนินการด้วยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกลา่วในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพมิพ์ 
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เปน็ต้น และภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ จดัใหม้ีข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธกีารดำเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง 
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจดัการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับแต่วนัท่ีพบว่า ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และจัดให้มีสำเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษทัจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการ
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1.1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 
(1.2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
(1.3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(1.4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง ทั้งนี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือศูนยซ์ื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้
ต่อไป เช่น การกำหนดอตัราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถกูต้องนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องดว้ย 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแตว่ันท่ีพบราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องจนถึงวันท่ี
ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตั้งแต่
หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
(1) จัดทำรายงานแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่
ถูกต้อง และส่งรายงานดังกลา่วให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
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ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี ้รายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กต้อง 
(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง 
(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง) การดำเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะจดัให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่
ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่ีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในช่องทางใด ๆที่เหมาะสม เช่น การ
ประกาศทางเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือ การประกาศทางหนังสือพมิพ์  เป็นต้น ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งในช่องทางใด ๆทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์บริษทัจัดการ หรือ การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์  เป็นต้น เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดงักล่าว 
(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวพร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดทำตาม (1) ให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแตว่ันท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปจัจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่
จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
แทน 
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (Understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัตดิังนี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเปน็จำนวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับส่วนตา่ง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏวา่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหนว่ย
ลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเทา่กับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหนว่ยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินบริษัทจดัการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้ว 
แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แกก่องทุนเปิด เว้นแตก่ารท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไมถู่กต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปดิเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของ
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ราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง (Overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี ้
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเปน็จำนวนซึ่งมีมูลคา่เท่ากับส่วนตา่ง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนตา่งของราคาเพือ่
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทนุ 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึง่มีมูลค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหนว่ยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ 
หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบรษิัทจัดการเองเป็นจำนวนเทา่กับส่วน
ต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
แล้วแต่กรณเีพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคมุ
ได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกูต้องและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษัท
จัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถา้บคุคลดังกล่าวไมม่ีสถานะเป็นผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้วบริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แกผู้่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) 
หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดิก็ได้ 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น คา่ออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจัดสง่เงิน
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปจัจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวขอ้ง : 
17.1. ชื่อบรษิัทจัดการ : 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
ชื่อ : ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 
ไม่มี 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ไม่มี 
17.5. ที่ปรึกษา : ไม่ม ี
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : - 
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17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : - 
17.6. ผู้สอบบัญชี : 

ชื่อ : นาย ประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร 

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้

ชื่อ :  นางสาวชุติมา วงษศ์ราพันธ์ชัย 

ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ล้ิมสกุล 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ผู้สอบบัญชี) : 

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีโดยบริษทัจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัเทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี 

 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทนุรวม : 

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : 31 ตุลาคม 

18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชคีรั้งแรก : วันท่ี 31 ตุลาคม 2552 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

 

19. การขอมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือวิธแีก้ไขวธิีการจดัการ : 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ การให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดำเนินการ
โดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ 
 

บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการให้สำนักงานทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้แก้ไข 
 

19.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบ แทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
ก็ได้ ท้ังนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 
(1) การเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 
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(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่
กรณี ตามข้อ 16 
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเส่ียง
ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 

19.2   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อย
ละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
เมื่อคำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 

19.3  การแก้ไขโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสำคัญ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศ กฎ 
และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ  15.5 (1) 
 

19.4  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดใน
ประกาศที่ สน.38/2562 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ำด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ 
ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 

19.5  การควบรวมกองทุน 
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กองทุนรวมตั้งแต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้
ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน ( risk spectrum) 
เดียวกัน บริษัทจัดการต้องได้รับมติเสียงข้างมากของโรงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว  
(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) 
แตกต่างกัน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ จะเป็นไปตามกฎ ข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป 
 

19.6  บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดำเนินการ
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหรือทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เปน็ไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทัจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเปน็ไปตามที่กำหนดไวใ้นมาตรา 129 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
20. ข้อกำหนดอืน่ๆ : 
20.1 เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ 
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ ์
วิธีการและเงื่อนไขตามทีก่ฎหมายที่เกี่ยวข้อง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) กำหนด 
20.1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนี้จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปประกันมิได้ และบริษัทจดัการของ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน 
20.1.2 สิทธิและหน้าทีเ่กี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดงัต่อไปน้ี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจ้ากคู่มือภาษเีกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ 
(ก) กฎกระทรวง ฉบับที ่228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2544 
(ข) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษเีงนิได้
สำหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพี 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
(ค) ประกาศอธิบดีกรมกสรรพากร เกี่ยวกับภาษเีงินได้ (ฉบับที ่91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขสำหรับกรณีผู้ถือหนว่ย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ
ตายลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
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(ง) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยงกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษเีงนิได้
สำหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นค่าซื้อหน่วยลงุทนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชพี 
ลงวันท่ี 19 มถิุนายน พ.ศ. 2544 
(จ) กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องที่จะมีในอนาคตและที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
20.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด เช่น 
20.2.1 ศกึษาและทำความเข้าใจกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง คู่มือภาษี และหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กำหนดอยา่งครบถ้วน 
20.2.2 บันทึก จัดเก็บ และตรวจสอบรายละเอียดการลงทุน และเอกสารที่เกีย่วข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ที่บริษัทจัดการกำหนด 
20.2.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือ ดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีใหค้รบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกำหนด 
20.3 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกูย้ืมเงินหรือทำธรุกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคนืในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนีก้ารกู้ยืมเงนิ หรือทำธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืนจะทำเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 
 
20.4 บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร 

หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความ

ของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือ ภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 

หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ

ดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Dilligence : CDD) โดย

ผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) 

และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทาง

ปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ

ดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็น

ปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

 

20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
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การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก

บุคคลดังกล่าว (Churning) 

 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็น

ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 

 

20.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ 

 

20.7 การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน 

20.7.1 บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายการจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการลงทุนให้บุคคลอื่นกระทำแทน การมอบหมายต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือที่แก้ไขเปล่ียนแปลงในอนาคต 

บุคคลที่ได้รับมอบหมายการจัดการดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการ

เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ หากเป็นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ  บุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International 

Organization of Securities Commission (IOSCO) และบุคคลดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการมอบหมายการจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หรือการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back office) บริษัทจัดการจะพิจารณาด้วย

ความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและต้องดูแลให้บุคคลดังกล่าวดำเนินงาน

ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งนี้ ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับมอบหมายไม่

เหมาะสมที่จะปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการมอบหมายหรือเปล่ียนแปลงผู้ได้รับ

มอบหมายโดยไม่ชักช้า 
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20.7.2 บริษัทจัดการอาจพิจารณาการมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจจดัการลงทุน โดยในการมอบหมายงานท่ีเกีย่วกับการ

ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนให้ผู้อื่น บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยขอบเขตงานต้องอยู่ในสถานะที่บริษัท

จัดการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิ ธีการที่

สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

20.8 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 

FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทาง

ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออก

กฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม

หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง

หน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI)กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ 

(1)   ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน

ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่

เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2)   ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 

(1)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 

จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(2)    ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ ความเกี่ยวข้องกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่ง

หลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3)    ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังก ล่าวรับทราบการ

ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี  ( 1)  ไม่รับคำส่ังซื้อ/ 

สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

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

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

หากมีการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเล่ียงมิให้

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน

อาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด)เท่านั้น  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.9 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางหลักทรัพย์ 
 
 
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 

(1.1) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานได้ 

    1. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ 

    2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

(1.2) กรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุน

ส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อน

ผัน 

    1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดำรงเงินกองทุนได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา

ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ 

    2. ไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่ รวมทั้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื้อขาย 

    3. เปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ 

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมก่อน และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
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ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย 

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการดำเนนการเพื่อเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ 

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ( interval fund) 

ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดย

ไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนตามคำส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น 
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบัติตามโครงการจัดการกองทนุรวม ข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสัง่ดังกล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามโครงการ
แล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตง่ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรือลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่
ว่าทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหวา่งผู้
ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัตจิากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหวา่งผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบรษิัทจัดการกองทุนรวม 
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ส่วนท่ี 2  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
 

1. บริษัทจดัการ : 

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด  

ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม  

  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรงุเทพมหานคร 10500  

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

  www.phillipasset.co.th  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี ้
 
(1) การบริหารกองทุนรวม 
 
ก) ยื่นคำขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสำนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตว่ันถัดจากวันปดิการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 
 
ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อยา่งเครง่ครดั 
 
ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทนุในหลักทรัพย์ตา่ง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่ังโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้น
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
โครงการท่ีได้รับอนุมตัิ ทั้งนี ้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นหลัก 
 
ง) ดำเนินการเพิม่จำนวนเงินทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนว่ย
ลงทุนจำนวนน้ัน แล้วแต่กรณี 
 
ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดทา้ยของทุกเดือนให้แก่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทำการท่ี 20 ของเดือนถัดไป 
 
ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนและหรือคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการ 
  

http://www.phillipasset.co.th/
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ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนรวมถอืหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
 
ฌ) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “ข้อ 19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
และวิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกีารจดัการ” 
 
(2) การรับและจา่ยเงินของกองทุนรวม 
 
(ก) จัดใหม้ีการรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม ค่าใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนและกองทุนรวมให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนรวม ตามทีก่ำหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้
ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
 
(ข) ได้รับคา่ตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคา่ธรรมเนยีมอื่น ๆ ตามอัตราที่กำหนดไว้ใน “ข้อ 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
 
(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อการจดัการกองทุนรวม 
 
(ก) จัดใหม้ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทน ตามเงื่อนไข
ในการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6.2 ทั้งนี ้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
(ข) แตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(ค) จัดใหม้ีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญช ี
 
(ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชกีองทุนรวม เมื่อยตุิหรือเลิกกองทุนรวม ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
(จ) แต่งตั้งนายทะเบยีนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
(ฉ) แตง่ตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรกึษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยเสียคา่ตอบแทน
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีต้องเสียค่าตอบแทน บริษัทจัดการจะเปน็ผู้รับผิดชอบการจา่ยคา่ตอบแทนน้ัน 
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(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และ ดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใดๆ เพื่อการรับชำระหน้ีหรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์
อื่นใดของกองทุนรวม 
(4) การดำเนินการอื่น ๆ 
 
(ก) ออกและจัดสง่หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธใินหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 
(ข) จดัใหม้ีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(ค) จัดใหม้ีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(ง) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่วกับกองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตัง้แตว่นัถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น ทัง้นี ้หาก
บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ จ) ตามปีปฏิทินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของ
รอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญช ี
 
(จ) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่วกับกองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 2 เดือนนับตัง้แตว่ันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทำ และส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชใีห้บริษัทจดัการไดร้ับยกเว้นไมต่้องจัดทำและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชนีั้น 
 
(ฉ) จัดทำหนังสือชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนรวม ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วนัถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น 
 
(ช) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมลูค่า
หน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมให้แก่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแตว่ันท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติมนั้น 
 
(ซ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวันและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุก
วันทำการน้ัน 
 
(ฌ) จัดทำรายงานฐานะการลงทนุเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวนัทำการ 
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(ญ) จดัทำรายงานตามที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีท่ีหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินของกองทุนรวมมมีูลคา่
เกินอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
 
(ฎ) จัดให้มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อ 13, 14 และขอ้ 16 
(ฏ) ต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งทีม่ีอยูใ่นปัจจุบนัและ
ที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 
(ฐ) ปฏิบัตกิารอื่นๆ เพื่อให้ถงึซึ่งวตัถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 
(ฑ) ยกเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม  กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพัน หรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดงักล่าว หากบรษิทัจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจดัการ
กองทุนรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทัจดัการ : 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคำส่ังของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทำหน้าที่
ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ชื่อ : ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ :เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809,0-2296-4864  
โทรสาร :  0-2283-1298 
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนกังานวา่ด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

สิทธขิองผู้ดูแลผลประโยชน ์
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไวใ้นโครงการ 
(2) บอกเลิกสัญญาแตง่ตั้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในระหวา่งที่สัญญานีม้ีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงกันวา่ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิงานดังนี ้
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รบัอนุมัติหนังสือชวนของกองทุน ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน และตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่มีอยูใ่นปัจจุบันและทีจ่ะมี
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินตา่ง ๆ ที่กองทุนจะพงึได้รับจากการจัดตัง้และดำเนินงานของกองทุน เช่น 
เงินจองซื้อหนว่ยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงนิได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน 
และนำเขา้ไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน 
 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระ
ราคาค่าหลักทรัพยด์ังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำส่ังของบรษิัทจดัการ 
 
(4) จ่ายเงินหรือโอนเงินจากบัญชเีงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำส่ังของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร 
 
(5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถงึรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และดอกเบี้ย การ
จองซื้อหลักทรัพย์ การเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอื่นใดทีม่ีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทนัที
ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเปน็ลายลักษณ์อกัษรจากตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 
 
(6) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยูใ่นระหวา่งทำการปิดโอน
ในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเขา้ประชมุผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และ อ่ืนๆ 
 
(7) จัดทำรายงาน และบัญช ีดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ 
 
(7.1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำส่ังของบรษิัทจดัการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับ
เงินปันผล ดอกเบี้ย และอืน่ ๆ 
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(7.2) จัดทำาบัญชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ 
 
(7.3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
 
(7.4) จัดทำรายงานเกีย่วกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนว่ยลงทุน
ของกองทุน และการคำนวณหนว่ยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุ และจำนวนหน่วยลงทุนท่ีลดลง
จากการขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจดัการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถูกตอ้ง
แล้ว 
 
(9) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนว่ยลงทุน
ของกองทุน และการคำนวณหนว่ยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุ และจำนวนหน่วยลงทุนท่ีลดลง
จากการขายคืนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ทีบ่ริษัทจดัการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นวา่ถูกตอ้ง
แล้ว 
 
(10) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการกำหนดวิธีคำนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกตทิำให้มูลคา่ทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอืน่
นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(11) ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการจดัการกองทุนของบรษิัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จัดหาในการจัดทำ
รายงานทุกรอบปีบัญชี และ/หรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน และส่งให้บริษัทจดัการภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินปีบัญชี หรือวนั
ส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
 
(12) ในกรณีที่บริษัทจดัการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนกอ่ให้เกดิความเสียหายแกก่องทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม
มาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดงักลา่วโดยละเอยีด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน 
นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 
(13) สรุปรายงานท่ีได้รับจากบรษิัทจัดการ ในกรณีที่อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึง่หลักทรัพย์ทีม่ีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสำนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมเป็นรายไตรมาสตามปีปฏิทินและส่งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันส้ินสุดไตรมาสนั้น 
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.(14) ดำเนินการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี ้เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับคำส่ังจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการ
ฟ้องร้องบังคับคดเีพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 
 
(15) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน ์
 
(16) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมือ่ผู้ชำระบัญชีไดจ้ดทะเบยีนเลิก
กองทุนกับสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารชำระบัญชียงัไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ตา่ง ๆ 
ดังนี ้
 
(16.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนยกเลิกกองทุน 
 
(16.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผู้ชำระบัญชกีระทำการหรอืงดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะ
รายงานให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยไม่ชักชา้ 
 
(17) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการท่ีบริษัทจัดการอาจเล่ือนกำหนดชำระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มี
คำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตจุำเป็นทำใหไ้ม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้
อย่างสมเหตุสมผล 
 
(18) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการท่ีบริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือคำสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคำส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้หากเห็นว่ามเีหตจุำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่ายจา่ยโอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อยา่งสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลคา่ทรัพยสิ์นของกองทุนได้อยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสมหรือมีเหตจุำเป็นอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามทีก่ำหนดไว้ในสัญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมกีาร
เปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดมิมีหน้าที่ดำเนินการตามทีจ่ำเป็นเพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถว้นของส่ิงที่ส่งมอบ
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องร้องบงัคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหนว่ยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
 
 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนและการแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี ้การเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนมเีงื่อนไขดงันี้ 
 
1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึง่
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 
2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไวผู้้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ
อาจบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกวา่ 30 วัน 
 
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงือ่นไขในการจดัการโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลให้
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถที่จะตกลงแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศดงักลา่ว 
ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจดัตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 90 วัน 
 
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คดิตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกร้องให้มกีารเปล่ียนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเปน็เวลาไม่น้อยกวา่ 30 วัน 
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5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลตา่งๆทีเ่กี่ยวกับการจดัการกองทุนรวมหรือข้อมูลอื่นที่เกีย่วข้องกับกองทุนรวมไปเปิดเผยหรอืใช้
ในทางทีก่่อหรืออาจก่อให้เกดิความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือกอ่ให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาจดัตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถกูตอ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแตว่ันถดัจาก
วันท่ีบริษัทจดัการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจง้การแก้ไข
ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแตว่ันถดัจากวันท่ีแก้ไขเสร็จสิ้น 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิไดแ้ก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจดัการจะดำเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนญุาต
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแตง่ตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งเป็นอย่างอื่น 
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดใหก้องทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังนั้นในกรณีท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามหวัข้อ “เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์” ผู้ดูแลผลประโยชน์น้ันต้องทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอยา่งสมบูรณจ์นกวา่การจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนถงึการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
เพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารท้ังหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถทำหนา้ที่ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมคีำส่ังเป็นอย่างอื่น 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขดัแยง้กับผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้ข้อยกเว้นให้
กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแตง่ตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม : 
(1) ชื่อ : ธนาคาร กรงุศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864  
โทรสาร :  0-2283-1298 
 
(2) ชื่อ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ที่อยู่ : เลขที ่62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2359-1200-1 
 
และ/หรือ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัตเิป็นไปตามที่สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
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และ/หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพยต์่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพยสิ์นท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพือ่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ 
 
3. ผู้สอบบัญชี : 
ชื่อ   : นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร์  
ที่อยู่  :  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
 
ชื่อ   :  นายเทอดทอง เทพมังกร 
ที่อยู่  :  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
 
ชื่อ   :  นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
ที่อยู่  :  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

ขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
ชื่อ   :  นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
ที่อยู่  :  บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช B ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วย

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

โทรศัพท์  0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธขิองผู้สอบบัญช ี
ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
4. นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ : 
ชื่อ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน) 
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ที่อยู่ :เลขที ่1222 ถนนพระรามที3่ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร : 0-2283-1298 
 
5. ผู้จัดจำหน่าย :  ไม่มี 
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื : 
ชื่อ   :  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
ที่อยู่  : เลขที่ 849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2635-1700 ต่อ 775,776,779 หรือ 0-2635-1755 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2627-3100 ต่อ 1388 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 252/6 ชั้น 6,8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง  
  กรุงเทพฯ 10310  
  โทรศัพท์ 0-2305-9000 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 289 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8-9, 15-17, 20-21 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์ 0-2695-5847-9 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15, 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2659-3370 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 8888 
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
  โทรศัพท์ 0-2217-8852 
ชื่อ :  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
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  โทรศัพท์ 0-2659-2815  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อาคารสาธรสแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500  
  โทรศัพท์ 0-2862-9999 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด 
ที่อยู่ :   383 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรงุเทพมหานคร 10600 
  โทรศัพท์ 0-2861-5508 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ เมอชัน่ พาร์ทเนอร์ จำกดั 
ที่อยู่ :   942/170-171 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0-2660-6677 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :   999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 
  โทรศัพท์ 0-2658-6300 ต่อ 5043 , 5044 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพับลคิ จำกดั 
ที่อยู่ :   942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท ์0-2266-6697 
ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
ที่อยู่ :   999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 10330 
  โทรศัพท์ 0-2658-9801-2 
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทนุฟินโนมนีา จำกัด 
ที่อยู่ :  เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซน ดี ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  
  โทรศัพท์ 0-2-026-5100 
ชื่อ :   บริษัท  ฟิลลิปประกนัชวีิต จำกัด  (มหาชน) 
ที่อยู่ :   849 อาคารวรวฒัน์  ชั้น2    ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500   

 โทรศัพท์ 0-2022-5800 
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 
ที่อยู่ :   1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์ชั้น 31 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์ 0-2-022-1499 
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :   942/81 ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ 0-2117-7878 
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ชื่อ :   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
ที่อยู่ :   175 อาคาร สาทรซิตี้ ถ. สาทรใต ้แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0 2680 1111, 0 2680 1000 
 
ชื่อ :   บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อหนว่ยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด 
ที่อยู่ :   เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ชั้น 6 แขวงบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์ 02-026-6222 
 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธขิองผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
หน่วยลงทุน 
 
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
(1) แจกจ่ายหนงัสือชี้ชวนของกองทุนรวม คำขอเปดิบัญชีกองทุนรวมตลอดถึงคำส่ังซื้อหน่วยลงทุนและคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุน 
 
(2) ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการส่ังซื้อขายหนว่ยลงทุน 
 
(3) รับชำระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทนุจากผู้ส่ังซื้อและชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
โครงการ 
 
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นโครงการ 
(5) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่าง
มีนัยสำคัญ 
 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
บริษัทจัดการอาจแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง 
โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแตง่ตั้งผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให้สำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุก
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ครั้ง ในกรณีของการแตง่ตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่เติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดังกลา่วอาจเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าทีเ่ป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดย
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงาน ได้ภายใต้ระบบงานเดยีวกันกบัผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืท่ี
ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เปน็ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง) : ไม่ม ี
 
9. ที่ปรึกษา : ไม่มี 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 
9.2. ท่ีปรึกษากองทุน : - 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทนุมีประกัน) : ไม่ม ี

 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 
 
12. คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามวธิกีารรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนในข้อ 7 “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 
ไม่มี 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอน หรือการจำนำหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซึ่งเปน็ไป
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีกำหนดวา่ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกันมิได ้
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน : 
ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนทุกๆ กรณี 
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธใินการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธกีารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ” 
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมือ่เลิกโครงการ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินคืนหากกองทุนต้องเลิกไป โดยบริษทัจัดการจะจดัใหก้ารชำระบัญชตีามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุใน
ข้อ 23 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน” 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
 
1. สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดงัต่อไปนี ้ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศกึษารายละเอียดได้จากคูม่ือภาษเีกีย่วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 
(1) กฎกระทรวง ฉบับที2่28 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 
2544 
 
(2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่90) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิ
ได้สำหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นค่าซื้อหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 
(3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่91) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับกรณีผู้ถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเพราะเหตุสูงอายุ ทุพพลภาพ หรือ
ตาย ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2544 
 
(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที ่93) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงนิ
ได้สำหรับเงินได้เทา่ที่ได้จา่ยเป็นค่าซื้อหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ลงวันท่ี 19 มถิุนายน พ.ศ. 2544 
2. สิทธิในการโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองอื่น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองหน่ึงทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพอื่น โดยต้องโอนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง หรือหลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถดัจาก
วันท่ีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่โอนได้รับคำส่ังโอนจากผูถ้ือหน่วยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันได้ 
ทั้งนี้ การโอนการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการโอนส่งมอบให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
รับโอนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
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13.8. อื่นๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมคีวามรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินคา่หน่วยลงทุนที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ย
ลงทุนดังกลา่วยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รบัการแตง่ตั้งจากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมโดยชอบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธเิรียกให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทุนของ
กองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณทีี่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนดินั้นๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน : 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
 
.(1) สำหรับการเสนอขายครัง้แรก 
ภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ตามคำส่ังซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการได้รับชำระเงินคา่ซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณยี์ 
ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 
 
(2) สำหรับการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 5 
วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
 
(3) เมื่อบรษิัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการไดท้ำรายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนรายการน้ันๆ ซึ่งบริษัทจดัการจะถือวา่ ยอดคงเหลือของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน และตามข้อมลูในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนจดัทำและนำส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลทางทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถกูตอ้งและเป็นปัจจุบัน 
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(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจง้ให้นายทะเบียนหนว่ยลงทุนทราบถึงข้อมูลท่ีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะน้ัน 
บริษัทจัดการจะถือวา่ข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง 
 
14.3 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษ ี
 
(1) บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนทุกสิ้นปีปฏิทินที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพนำหนังสือรับรองนี้แนบเป็นหลักฐานพร้อมกับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด 
 
(2) บริษัทจัดการจะจัดทำและนำส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีทำการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัทำหลักฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อา้งองิต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบคุคลอื่นได้ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจดัทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
15. กำหนดเวลา วิธกีาร และข้อจำกัดในการจ่ายเงนิปนัผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน : 
ไม่มี 
 
16. วิธกีารชำระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
หากมกีารผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหน้ี
ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นท้ังทีเ่ป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิเรยีกร้องผดินัดชำระ
หน้ี ดังนี ้
 
16.1 กรณีที่บรษิัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย ์
 
16.1.1 เมื่อมกีารบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเปน็ศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทกุรายทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนยเ์ป็นผู้มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจดัการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคญั เวน้แต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสทิธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้
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จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหน้ีด้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวา่งที่บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้ บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นน้ัน
ได้ และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหาร
ทรัพย์สินน้ัน 
 
16.1.3 เมื่อมเีงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน นบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่มเีงินได้สทุธิ 
และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอื่น 
 
16.1.4 เมื่อมกีารบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหน้ี
หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นเงนิ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีที่บรษิัทจัดการไม่ได้บนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศนูย์ 
 
16.2.1 กอ่นการรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามมติพิเศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งบรษิัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จาก
การรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพยสิ์น ประมาณการคา่ใช้จา่ยพร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้                                              
 
16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจดัการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใชใ้นการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดงักล่าวดงันี้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได ้
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกลา่วในโอกาสแรกที่
สามารถกระทำได้โดยคำนงึถงึประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหวา่งที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจดัการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว 
ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจา่ยจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ที่มีชือ่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤตกิารณ์ว่า ผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการชำระหนี้ก็ได้ 
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นำตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าว มารวมในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน 
 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ : 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมเีหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหน้ี
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จา่ยในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่
การเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนจะคุ้มกับภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทั้งนี ้หากได้มกีารจำหน่ายทรพัย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้จน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดงักล่าว มารวม
คำนวณเป็นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎชื่อตามทะเบยีนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนดเท่านั้น 
 
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหนว่ยลงทนุ และข้อจำกดัในการโอนหนว่ยลงทุน : 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ัดใหม้ีทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถกูต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจำกดัสิทธิใดๆ แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในขอ้ผูกพันหรือตามกฎหมายแลว้ ให้ถือ
ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ำเนินการตามอำนาจหน้าที่แลว้ 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณดีังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญพ่ิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแตเ่ป็นการโอน
ทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ที่จัดตัง้ขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
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18. ข้อจำกดัการถือหนว่ยลงทนุ : 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิ
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกลา่วไดเ้ต็มตามจำนวนท่ีถืออยู ่
ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ช้บงัคับกบักองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
 
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟทีจ่ัดตัง้ขึ้นตามโครงการจัดตัง้กองทุนพันธบตัรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executive Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 
 
(2) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเปน็คนต่างด้าว 
 
(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 
 
(4) กองทุนรวมดงันี้  ท่ีจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกอ่นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
(ก) กองทุนรวมปิดที่มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหนว่ยลงทุนเพียงครั้งเดียวและได้กำหนดวันส้ินอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนใน
โครงการ โดยไมม่ีการขยายอายุโครงการ 
 
(ข) กองทุนรวมเปิดทีม่ีข้อกำหนดในโครงการวา่บริษัทจดัการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว 
 
(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ 
 
(5) กองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศดังนี้ ที่เป็นการลงทุนของผู้ลงทุนในตา่งประเทศที่มไิด้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบ
ไม่เปิดเผบชื่อ (omnibus account)  
 
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors  
 
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes 
 
(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport  
 
(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑเ์กีย่วกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 
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19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
 
19.1 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติ ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อำนาจแห่งกฎหมายดังกลา่ว 
 
19.2 การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการ
ดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
19.3 มติของผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในกฎหมาย ใหถ้ือวา่มตินั้นเสียไป 
 
19.4 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผู้ิถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไวใ้นข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดใน
ประกาศที่ สน.38/2562 ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิ่มเติมดังต่อไปน้ีด้วย 
 
(1) ในกรณเีป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไมเ่ท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพเิศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ำด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณใีด ต้องได้รับมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ 
ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่กรณี 
 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
 
20. วิธกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนั : 
 
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวธิีการท่ีกำหนดไวใ้นข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ดังกล่าว ใหถ้ือวา่ข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยา่งมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษ 
 
(3) เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสำคัญตาม (2) ให้รวมถึง 
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(ก) ข้อกำหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(ข) การชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน.19/2554 
 
(ค) การรับชำระหนี้สินด้วยทรัพยสิ์นอื่น 
 
(ง) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดงัต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
    
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติเสียงขา้งมาก
หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ 
   
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพันนั้นเหมาะสมมีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธขิองผู้
ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ  
 
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไมว่่ากรณใีด ต้องกระทำเป็นหนังสือลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทจดัการกอง 
ทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถา้ม)ี และบริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีข้อผูกพันเปดิเผยไว้ ณ ทีท่ำ
การและบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน
พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม 
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม : -  
 
22. การเลกิกองทนุรวม : 
 
22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย ในวันทำการใด 
 
22.1.2 เมื่อสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
จนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
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22.1.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
 
22.1.4 สำนกังานอาจเพิกถอนการอนุมัตใิห้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฎวา่ 
 
ในกรณีท่ีปรากฎพฤติการณ์วา่บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เป็นการปกปดิหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 
22.1.5 เมื่อได้รับความเห็นชอบ ตามมติเสียงขา้งมากของผู้ถือหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึง่หน่ึงของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจดัการ ทัง้นี้ หากปรากฎวา่มติของผู้ถือหนว่ยลงทุนดังกลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของโครงการบรษิัทจดัการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนิั้น 
 
22.1.6 สำนกังานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจ้ัดตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นการเฉพาะหรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีท่ีไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้
ว่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแทจ้ริง และสำนกังานส่ังให้บริษัทจัดการทำการแก้ไข หรือ
ดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนกังานส่ังได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเปน็
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอยา่งแท้จริง 
 
22.1.7 กรณีทีม่ีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุเลิกโครงการจัดการ 
 
ก. มีการขายคืนหนว่ยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทัง้หมดในวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนใด 
 
ข. มีการขายคืนหน่วยลงทุนรวมกันเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วทัง้หมดในชว่งระยะเวลาห้า
วันทำการซื้อขายหนว่ยลงทุนใดติดต่อกัน 
 
22.2 การดำเนินการของบริษทัจัดการ เมื่อเลกิกองทุนรวม : 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนรวม 
 
22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุการณ์ตามขอ้ 22.1.1 



 

 
 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  94 

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี ้
 
(1) ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทุนตั้งแตว่ันท่ีเกดิเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 
 
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมชีือ่อยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็นหนังสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสำงานทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการการณ์ตามข้อ 22.1.1 
 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนรวมเปิดดงักล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวยรวม
เงินเทา่ที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 
 
(4) ชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบนวมได้ตามวรรคหนึง่ (3) ให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่
วันท่ีเกดิเหตกุารณ์ตามข้อ 22.1.1 และเมื่อดำเนินการชำระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้วใหถ้ือวา่เปน็การเลิกกองทุนรวม   
เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึง 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ากการดำเนินการตาม 22.2.1 (3) 
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีาร
ชำระบัญชขีองกองทุนรวม 
 
22.2.2 กรณีเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า 
(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วันทำการ  
 
(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพือ่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลา่วก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วันทำการ เช่น เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมลูเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ี ในการ
ซื้อขายหนว่ยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน(ถ้าม)ี เป็นต้น 
 
(3) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตั๋วสัญญาใชเ้งินท่ีมกีำหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม 
 
23. การชำระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ชำระบัญชทีี่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่
รวบรวม และแจกจา่ยทรัพย์สินทีค่งเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่
จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้น ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
สำหรับค่าใช้จา่ยและเงินคา่ตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะ
ดำเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดสว่นจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหนว่ย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
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เมื่อได้ชำระบัญชเีสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชจีะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลัง
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ชำระบัญชีจดัการโอนทรัพย์สินดังกล่าวใหต้กเป็น
กรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 




